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Masters in Finance is dé financiële expert die, op basis van

tijdelijke ondersteuning, organisaties helpt bij hun

financiële bedrijfsvoering. Onze focus ligt op Accounting

en Control profielen. 

Voor zowel onze opdrachtgevers als onze Masters zijn wij

de meest transparante financiële interim organisatie,

waarin de Masters zich, ten behoeve van de

opdrachtgever en zichzelf, blijvend kunnen ontwikkelen.

Naast onze Financiële Masters, bieden wij ook IT en HR

specialisten aan. 

Transparant in Financiële, IT en HR

detachering

SPECIALIST IN DETACHERING

Werken vanuit goed werkgeverschap (alle

Masters hebben een vast dienstverband)

Persoonlijke ontwikkeling staat voorop

Kwalitatief zeer goede Masters

Diversiteit in profielen; van junior tot senior

Kennis van de markt



ONZE MASTERS

Professioneel en gedreven

Doordat de Masters bij ons een vast dienstverband hebben, kennen wij ze

qua kennis, ervaring en competenties door en door. Hierdoor kunnen wij

voor iedere klantvraag snel schakelen en een gepast voorstel doen. 

De Masters hebben een HBO en/of WO diploma in de richting

Bedrijfseconomie of Accountancy. Naast de theoretische

achtergrond vinden wij persoonlijkheid van groot belang. Het interim vak is

niet voor iedereen weggelegd. Wij hebben een strenge selectie om de

kwaliteit te borgen en de juiste financials aan ons te binden. 

De Masters passen op verschillende functies, zowel op uitvoerend als

strategisch niveau. Zij staan voor je klaar!



ONZE PROFIELEN

Niveau Masters 

Niveau Master Functie titel Werkervaring Uurtarief Type werkzaamheden

Junior Master 

Medior Master 

Senior Master 

FA medewerker 

Debiteuren

Crediteuren

GL medewerker

Senior Administateur

Assistant Controller

Medior Controller

Business Controller

Financial Controller

Project Controller

Finance Manager 

0 tot 3 jaar 

3 tot 7 jaar 

Vanaf 7 jaar 

€40 - €50

€50 - €80

€80 - €99

Uitvoerend, debiteuren, crediteuren, sub-

administratie, grootboek, tussenrekeningen,

betalingen

Intercompany, boekhouding, jaarrekening,

projectadministratie, periode afsluiting,

rapportages, procesbeschrijving, analyse,

budgetteren, forecasten, P&C, advies MT

MT-lid, strategisch financieel management,

sturing financiële afdeling, business cases,

investeringen, risico analyse, business

control



MASTERS ACADEMY

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling staat centraal binnen onze organisatie. Elk jaar bieden wij

een uitgebreid intern opleidingsprogramma aan voor onze professionals. In

dit programma zijn zowel vakinhoudelijke leertrajecten als

vaardigheidstrainingen opgenomen. 

Voorbeelden: Project Control, Kritisch denken, BI voor Financials, TED-

waardig presenteren en Consolideren voor Controllers. 

Dit zorgt ervoor dat onze Masters beschikken over up-to-date kennis die zij

direct kunnen toepassen bij de opdrachtgever. 

Om het gehele jaarprogramma te bekijken kun je hieronder de QR-code

scannen!



ONZE OPDRACHTGEVERS

Enthousiast en overtuigd

In een wereld die snel verandert zijn wij de geschikte partner om tot een

tijdelijke oplossing te komen. We zijn transparant, waardoor onze klanten

niet voor verrassingen komen te staan. In ons open calculatiemodel bieden

wij een volledig inzicht in het uurtarief van de Master. Zo weet iedereen

hoe het tarief tot stand komt en dat vinden wij wel zo eerlijk.

Wij hebben een pool van 100 vaste medewerkers beschikbaar voor onze

opdrachtgevers. Onze relaties werken met ons samen vanwege onze

flexibiliteit, het snelle schakelen en de kwaliteit van onze Masters.

 

Trots zijn wij dat we de volgende bedrijven, waarmee we een langdurige

samenwerking hebben, tot onze opdrachtgevers mogen rekenen. Wij zijn

ervan overtuigd ook meerwaarde te kunnen creëren in uw organisatie.



ONZE EVENTS

Feestelijk en anders

Onze Masters zetten zich iedere dag volledig in voor onze opdrachtgevers. 

Daarnaast waarderen wij de langdurige samenwerkingen met onze

relaties. 

Wij vinden het belangrijk om successen met elkaar te delen. Dat doen wij

zowel met onze Masters als relaties. En dat doen we goed!

De ene keer door middel van een interessante kennissessie, de andere keer

op een feestelijke- of sportieve wijze. 



Schiekade 45

3033 BC Rotterdam

www.mif.nl

088 643 2008

info@mif.nl


