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Compliance Talent Programme

Job Location
Amsterdam

Je bent afgestudeerd en hebt een eerste baan gevonden in de backoffice of
compliance afdeling van een financiële instelling. Met veel enthousiasme
verzamel je documenten behorende bij de due diligence processen of onderzoek
je transactiegegevens. Heel boeiend, en je hebt al veel geleerd, maar je zou
graag een volgende stap zetten. Complexe analyses uitvoeren, je specialiseren
binnen een bepaald segment. Of nog een stapje verder: een team aansturen,
processen optimaliseren, digitaliseren, of meewerken in de 2e lijn.

Date posted
november 13, 2018

Wij kunnen je daar bij helpen. Wij zijn op zoek naar collega’s; gedreven,
ambitieuze professionals die graag een stap willen maken in hun Compliance
carrière. Door middel van uitdagende opdrachten bij gerenommeerde instellingen
(voornamelijk) in de Randstad, aangevuld met vakinhoudelijke opleiding en
persoonlijke begeleiding kun jij jezelf in korte tijd ontwikkelen tot vakspecialist.
Niet alleen op inhoud, ook op persoonlijk vlak blijf jij jezelf ontwikkelen. Zo word je
een ware ‘trusted advisor’.
Je kiest dus niet voor een functie, je kiest voor een carrière!

Wat ga je doen?
Naast uitdagende projecten die aansluiten bij jouw carrière ontwikkeling, kun je
rekenen op een sparringspartner waar nodig. Bij hem of haar kun je terecht met
moeilijke vragen of om te praten over bijvoorbeeld trends in de markt. Daarnaast
spreken we regelmatig met je af om even een broodje te eten en van jou te horen
hoe het gaat. Waar loop je tegenaan en welke kansen zie je? Ook zullen er
periodieke social events plaatsvinden met collega’s. Vanzelfsprekend ben je
welkom op onze in-house kennissessies. Misschien heb je zelf wel een
onderwerp dat je wilt presenteren?

Wat kun je?
Voor deze functie zijn we op zoek naar mensen met een stevige ambitie. Wat heb
je daarvoor in huis?
Afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau, bij voorkeur in de richting
Recht, Economie, Bedrijfskunde of Criminologie
Tenminste 1 jaar werkervaring in een compliance gerelateerde functie.
Bijvoorbeeld als KYC- of AML analist.
Vanwege de verschillende projecten die je gaat uitvoeren, is flexibiliteit
t.av. werklocatie wel van belang
Tenminste 36 uur per week beschikbaar
Een intrinsieke behoefte om te groeien, zowel op vakinhoudelijke kennis
als in vaardigheden.
Communicatief vaardig: je kunt je verhaal moeiteloos aanpassen op je
gesprekspartner
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat mag je verwachten?
“Een springplank voor je carrière”. In sneltreinvaart ontwikkel jij je tot
specialist in je vakgebied
Een vaste baan met competitieve arbeidsvoorwaarden
Werken bij dé specialist in Risk & Compliance
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Een betrokken werkgever die begrijpt welke uitdagingen je tegenkomt,
ook op inhoud
Interessante en uitdagende projecten die aansluiten bij jouw
carrièreontwikkeling
Enthousiaste collega’s waar je van en mee kunt leren
Alle faciliteiten om prettig te kunnen werken waaronder:
Vervoersregeling – afgestemd op jouw persoonlijke situatie
Jaarlijks studiebudget, in te zetten voor internationaal geaccrediteerde
certificeringen
25 vakantiedagen per jaar
Pensioenregeling

Interesse?
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 solliciteer direct door te klikken op APPLY NOW
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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