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Curriculum Vitae 
 
Personalia 

Naam: E. Jacobs (Erwin)   
Adres: Hofdijk 41 
 3032 CG    Rotterdam 
Telefoon: 010-4431617    /    06-24915499 
E-mail: e.jacobs@12move.nl 
Geboortedatum: 3 november 1971 
Burgelijke staat: Samenwonend 
Nationaliteit: Nederlander 
 
Opleiding 

1984 - 1988 Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) te Alphen a/d. Rijn. 
1988 - 1990 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) te Alphen a/d. Rijn. 
1990 - 1994 Hogeschool voor Economie & Management (HE&M) te Utrecht, afgestudeerd in de 

Bedrijfskundige Informatica (BI). Scriptie over de kwalitatieve baten van 
informatietechnologie. 

1994 - 1998 Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), afstudeervariant 
Strategisch Management en vakken uit de variant Informatie Management.  

1998 - 2000 Zie werkervaring. 
2000 - 2001 (nov.) Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Richting 

bedrijfskunde, afstudeervariant Strategisch Management. Scriptie over e-commerce 
in de maritieme transportsector. 

 
Cursussen 

1998   SAP R/3 Overview en Finance & Controlling (FI/CO), Accenture (voorheen 
Andersen Consulting), Veldhoven. 

1998   SAP R/3 Asset Management (AM), SAP UK, Heathrow. 
1998   eSystem Delivery School, Accenture, Zeist. 
1998   Accent on Client/Server, Accenture, St. Charles (U.S.A.). 
1999   Implementing Business Solution School, Accenture, Veldhoven. 
2000   New Consultant School, Accenture, Parijs. 
     
   Computer based trainingen Accenture. 
   - Delivering client quality. 
   - Financial management processes. 
   - Banking in the eEconomy. 
   - Project management practices: control & report 
 
Werkervaring 

1990- 
1997 

  Parttime verkoopmedewerker bij FIS Aviation Support te Baarn, verkooporganisatie 
van luchtvaartsouvenirs. 

    
maart 1993 
mei 1994 

-  Stage (3 maanden) bij PTT-Telecom Opleidingen B.V. te Amersfoort. Testen 
alsmede het feitelijke invoeren van een nieuw financieel registratiesysteem. 

    
oktober 1996 
januari 1997 

-  Stage (4 maanden) bij Ordina Finance te Amsterdam. Ik heb voorstellen gedaan 
betreffende de randvoorwaarden, de organisatiestructuur, het beloningssysteem en 
de te volgen procedures voor een competence center. Belangrijke delen van dit 
advies zijn geïmplementeerd.  

    
1996   Freelance computerdocent bij het Instituut Rijnvoort te Voorhout 
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oktober 1996 
maart 1997 

-  Stage (6 maanden) bij Orion Telematica te Rotterdam. Ik heb een raamwerk 
ontworpen waar verschillende technische audits, waarvoor ik een eerste aanzet heb 
gegeven, in te passen zijn. Dit raamwerk werd gebruikt om een deel van de 
consultancy afdeling verder inhoud en richting te geven voor het opzetten van deze 
audits. 
 

januari 1998 -  Consultant bij Accenture te Amsterdam. 
augustus 2000   - Implementatie project SAP bij ASML (14 maanden).  

Ik heb in eerste instantie meegewerkt aan de implementatie van SAP waarna ik 
vervolgens als Finance / Control  en Asset Management team-lead 
verantwoordelijk was voor het Applicatie Managementteam van 4 personen. De 
werkzaamheden bestonden uit het oplossen van SAP gerelateerde problemen, 
het ontwikkelen en optimaliseren van (nieuwe) functionaliteiten en het overdragen 
van kennis aan de klant. 

   - Internationaal implementatie project bij Stater, een onafhankelijke dienstverlener 
in de hypotheekmarkt (15 maanden). Mijn werkzaamheden bestonden uit het 
inventariseren, ontwerpen en invoeren van een nieuwe functionaliteit, zoals het 
herontwerpen van de premieberekening en offertetraject. Daarnaast werd door mij 
als, verantwoordelijke voor het applicatiemanagement, in een wekelijks overleg 
met de klant de planning en de prioriteiten van de op te lossen fouten in het 
systeem vastgesteld. Hierdoor heb ik mijn managementvaardigheden in de functie 
van projectleider verder ontwikkeld. 

   - Ik heb actief geparticipeerd in de kennisgroep binnen Accenture over het 
opzetten, uitvoeren en afbouwen van een Program Management Office.  
Daarnaast heb ik meegewerkt aan enkele offertetrajecten. 
 

oktober  2000 
juli  2001 

-  Scriptant bij EIM te Zoetermeer. Mijn afstudeeronderzoek bestond uit een 
onderzoek naar e-business in de maritieme sector. Ik heb een model ontwikkeld 
waarin e-commerce als communicatiemiddel wordt beschouwd en die op basis van 
kenmerken van een branche uitspraken doet over de wijze waarop e-commerce 
gebruikt zou kunnen worden. 

    
december 
2001 
heden 

-  Partime Webdesigner bij FIS Aviation Support te Baarn, verkooporganisatie van 
luchtvaartsouvenirs. 

 
Taal 

Engels Goed. 
Duits Redelijk tot goed. 
 
Computerkennis 

Goed MS-Office (Word, Excel, FrontPage, PowerPoint, Acces),  WordPerfect, Lotus 
Notes, SAP Financial accounting(FI)/ Contolling (CO)/Assets Mgmt.(AM) 

  
Hobby’s 

Waterpolo (Ragnar, Rotterdamse oud-studenten zwem- en waterpolo vereniging), cultuur, geschiedenis, 
lezen, wandelen, fietsen. 
 


