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FEC AML Business Analist
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november 13, 2018

Description
Uitdagende functie bij een innovatieve bank! Als Business Analist FEC AML bouw
jij mee aan de volgende stap in AML automatisering.

Responsibilities
Wie ben jij?
Jij bent een expert in het analyseren van FEC (AML) risico’s en weet deze te
vertalen in een ontwerp waarbij data, processen en tooling aan elkaar verbonden
worden. Specifiek aandachtsgebied is een verdere analyse van CAM (Client
Acceptance Management) risico scenario’s voor het post-transactiemonitoring
systeem.
Jij bent de bruggenbouwer tussen stricte compliance policies, -richtlijnen en een
effectieve IT oplossing. Jij bent in staat het complexe te versimpelen, en weet risk
scenario’s te vertalen naar een oplossing. Hierbij werk je nauw samen met
ontwikkelaars in een multidisciplinair team volgens de Agile/Scrum methode.
Wat ga je doen?
Jij richt je op het implementeren van werkbare oplossingen, in plaats van het
alleen maar ontwerpen ervan. Met jouw drive zorg je ervoor dat zaken worden
uitgevoerd, niet praten, maar doen! Doordat jij goed de vertaalslag weet te maken
vanuit jouw expertise naar anderen, weet je complexe thema’s op begrijpelijke
manier uit te leggen en te visualiseren.
• Vertalen van complexe risico scenario’s in een tastbaar business requirements
en solutions ontwerp dat rekening houdt met de benodigde data. Samen met het
scrum team werk je volgens een standard process architecture of framework om
de risk rules in de solution te verwerken
• Verantwoordelijk voor de toegewezen epics en implementatie van de benodigde
user stories om ze te realiseren
• Proactieve samenwerking met eindgebruikers (compliance, owner CAM risk
scenario’s) voor de vertaling van benodigdheden in user stories en om de
implementatie efficient en volgens de regels te laten verlopen.
• Adviseur naar de product owner over voortgang, impact en oplossingen.
Toetsing van de impact van verzoeken en in staat deze duidelijk over te brengen
aan het team en de product owner.

Qualifications
Wat kun je?
• Jij bent expert in jouw product- of service gebied en in staat om business
solution en technische vereisten te verbinden
• Ervaring met het thema transactiemonitoring en de bijbehorende uitdagingen
• Tenminste 5-10 jaar relevante werkervaring op bancair- risk-compliance- of IT
gebied (Solution design en Data modelling)
• Begrip van business- (compliance/risk) en ITperspectief
• Sterke analytische vaardigheden t.a.v. technische implicaties en business
processen
• Een zekere mate van creativiteit is nodig om innovatieve oplossingen te vinden
dat de brug kan slaan tussen klantvraag of proces vraagstukken en de
beschikbare IT tooling
• Je bent klantgericht, maar goed in staat om algemene en gestandaardiseerde
oplossingen vast te stellen.
• Jij bent het aanspreekpunt voor stakeholders en andere content owners, daarbij
werk je nauw samen en ben je sparring partner voor de product owner en
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ontwikkelaars in het scrumteam.
• Jij weet het overzicht te houden voor jouw eigen service of product én het
grotere plaatje. Jij begrijpt de algehele uitdaging en impact, en neemt dit mee in
je proces.
• Vanuit jouw expertise ben je in staat om anderen te ondersteunen in het
ontwerpen en bouwen van gepaste business solutions
• Jouw beheersing van de Engelse taal is uitstekend, je kunt rapportages,
presentaties en policies in het opleveren.

Contacts
Interesse?
Neem bij interesse of vragen contact op met:
Contactpersoon: Wendy Miltenburg
E: wm@idprofessionals.nl
M: (06) 52 07 08 94
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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