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 Leestijd van ongeveer 0 minuten

Vandaag

Pheijffer:
'Risicomanagement
vaak ondermaats
uitgevoerd en niet
goed gebruikt'

Russische van geboorte, maar inmiddels twaalf jaar
in Nederland. 34 jaar, registeraccountant, woont in
Amsterdam en heeft een relatie. Mila werkt als
financial reporting specialist bij advies- en
ingenieursorganisatie Arcadis. Sinds dit jaar is ze

Vandaag

tevens bestuurslid van de NBA Young Profs. Ze houdt

NIEUWS

van hardlopen, tennis, dansen, netwerken en

Ondernemersorganisaties
willen duidelijkere
aanpak corona

beleggen. “Ik ben trots op wat ik doe en wat ik ben.”

Dit artikel is verschenen in Accountant Q4, 2019
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Zware druk op OM
om ook ABNbankiers te
vervolgen

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en
Accountant.nl.

GERELATEERD

NIEUWS

Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun
NIEUWS
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10 juli 2020

De PSU van Daphne Bot

Vandaag

Vandaag

'Een derde van
kantoorruimte
wordt in 2030
flexibel gebruikt'

Daphne Bot (27) is werkzaam als senior in de assurancepraktijk bij
Grant Thornton in Rotterdam. Ze heeft een afgeronde post-master
opleiding registeraccountant.... 

MAGAZINE

13 maart 2020

De PSU van Jochem Bosgraaf
Jochem Bosgraaf is 28 jaar en werkt als registeraccountant bij EY.
Hij volgt de opleiding ESG Assurance en is sinds dit jaar bestuurslid
van NBA Young Profs. 

MAGAZINE

20 september 2019

De PSU van Omar El Messaoudi
28 jaar en zelfstandig gevestigd registeraccountant. Werkte eerder
jarenlang bij PwC en vervolgens bij KPMG. 

Meer nieuws



MAGAZINE

14 juni 2019

De PSU van Navdeep Kehal-Singh
Registeraccountant, dertig jaar, werkt sinds mei 2018 als controller
external reporting bij KPN, “een schakel tussen investor relations
en external reporting”. 

MAGAZINE

15 maart 2019

De PSU van Carmen van Lopik
Registeraccountant, 28 jaar, manager bij BDO Audit & Assurance.
Woont in Hardinxveld-Giessendam, gaat graag uit eten en “drankjes
doen met vriendinnen”. 
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