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Heb je ervaring met CDD, maar heb je het idee ‘dat je het allemaal al gezien
hebt’ en wil je nu je tanden eens in écht uitdagende onderzoeken zetten? Ben je
op zoek naar vastigheid en collega’s waar je een lange termijn relatie mee op
kunt bouwen? Reageer dan op deze vacature

Wat ga je doen?
Als Analist Complexe Klantgroepen (CKG) ben je voortdurend bezig met de
integriteit van de klanten van één van de grootste Nederlandse Banken. Samen
met de collega’s uit de lijn en andere afdelingen zorg je ervoor dat onze klanten
voldoen aan de wet- en regelgeving rond klantintegriteit.
Dit doe je door het analyseren van complexe organisatie/bedrijfsstructuren en
hoge structuur risico’s, het beoordelen van klantsignalen, het onderzoeken van
transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen, en
het in beeld brengen van zeggenschap en eigendom zodat de risicofactoren
duidelijk worden. Je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je
nodig hebt op tijd krijgt.
Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Je neemt de businesslijn mee in je
analyse, vertelt wat nodig is en geeft voorlichting over het onderwerp. Je legt aan
hen de consequenties van je bevindingen uit en bespreekt wat de beste
oplossing is. Waar nodig heb je ook contact met de klant.
Je gebruikt je uitgebreide ervaring op het gebied van klantonderzoeken en het
schrijven van reviews.
Ook je kennis van zakelijke kredietverlening en
klantintegriteit pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring
met je collega’s.
Kortom, je zorgt dat je de juiste informatie boven water krijgt, maakt een gedegen
analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je collega’s en hun klanten mee
in dit proces. Zo help jij mee aan the-state-of-compliance op het thema
Klantintegriteit.

Wat breng je mee?
minimaal HBO- of WO-opleiding
• ervaring in het verrichten van onderzoeken en opstellen van reviews m.b.t.
complexe dossiers
• kennis van analysetechnieken, cijfer- en bedrijfsanalyse
• kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen
• kennis van de Wwft en/of bereidheid dit je snel eigen te maken
• ervaring op het thema klantintegriteit
• goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je vindt het leuk om te analyseren, zaken in kaart te brengen en het vak
Customer Due Dilligence-Klantintegriteit helemaal in de vingers te krijgen. Je
stopt niet bij tegenslag of tegenwerking. Je doel is om een allround KI specialist
te worden en ervaring op te doen in bijna alle branches. Analyseren en je
conclusies over bühne brengen is waar jij goed in bent. Je ziet het als extra
uitdaging om ook de klant mee te nemen in de risico’s en informatiebehoefte
rondom het klantonderzoek zodat de belangen van de klant EN de bank
voldoende aandacht krijgen.
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Competenties:
Naast de twee kerncompetenties Samenwerken en Klantfocus herken je in
jezelf de volgende competenties:
• Communicatiekracht
• Probleemoplossend vermogen
• Oordeelsvorming
• Resultaatgerichtheid
• Ontwikkelgerichtheid
• Analytisch denkvermogen
• Kwaliteitsgerichtheid

Wat mag je verwachten?
Het team CKG is een jong en dynamisch team. Het is in opbouw, waarbij er
samen gebouwd wordt aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en groei. Er wordt gewerkt volgens het LEAN-principe,
hetgeen o.a. betekent dat inbreng van collega’s op het gebied van continue
verbetering zeer op prijs wordt gesteld.
Ben je na verschillende tijdelijke contracten wel toe aan vastigheid? Dan biedt
deze vacature mooie vooruitzichten. Na een eerste periode gedetacheerd te zijn
geweest bij onze opdrachtgever, kun je daar in vaste dienst treden, en verder
werken aan je carrière in CDD/Compliance.
Bovendien krijg je een groot opleidingsaanbod om jouw skills en kennis op het
gebied van KlantIntegriteit nog verder te verdiepen.

Contacts
Spreekt deze vacature jou aan, of wil je eerst meer weten? Neem contact met
ons op en we vertellen je er graag meer over!
Contactpersoon: Wendy Miltenburg
E: wm@idprofessionals.nl
M: (06) 5207 0894
Of klik op “APPLY NOW” om direct te solliciteren

Over ID Risk & Compliance Professionals
ID Risk & Compliance Professionals is een expert op het gebied van Risk en
Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een
professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door
onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in
het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke
benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties.
Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe
wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je
belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!
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