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Junior Compliance Officer
Description
Heb jij zo’n anderhalf jaar ervaring als KYC analist en ben je toe aan de volgende
stap? Wil jij je binnen een toonaangevende Nederlandse grootbank ontwikkelen tot
Compliance Officer?

Hiring organization
cdd next

Date posted
10 juli 2019

Dan is dit de functie voor jou!

Responsibilities
Hé, daar herken ik mij in! Wat ga ik doen als Junior Compliance Officer?
Veel KYC-dossiers van Retail Banking worden geëscaleerd naar Compliance. Die
dossiers moeten gecheckt en gemonitord worden door een Compliance Officer (jij
dus!). Je analyseert de files op dossierniveau en er wordt van je verwacht dat je
veelvoorkomende fouten opmerkt. Je adviseert de analisten over jouw bevindingen,
zodat zij er lering uit kunnen trekken en de kwaliteit van dossiers omhoog gaat.
Deze juniorfunctie biedt goede doorgroeimogelijkheden en is een mooie eerste stap
naar een carrière in compliance.

Qualifications
Klinkt interessant! Wat moet ik kunnen voor deze functie?
Omdat je fouten moet kunnen opmerken in de analistendossiers, is het voor deze
functie van belang dat je gedegen kennis hebt van het KYC-proces en relevante
wet- en regelgeving. Je hebt daarom minimaal anderhalf jaar KYC ervaring.
Je staat stevig in je schoenen en kunt communiceren met verschillende lagen
binnen de organisatie. Je kunt je bevindingen helder rapporteren en weet mensen
met je mee te krijgen. Je weet te prioriteren en bewaart goed het overzicht.

Job Benefits
Wat krijg ik daar voor terug?
Naast een goed salaris (boven marktconform), 25 vakantiedagen en een pensioenen vervoersregeling, zet CCD Next net even dat stapje verder. Jij bent in de lead!
We ondersteunen jou en je ontwikkeling tijdens het project, en kijken samen met jou
aan het einde van dat contract wat de beste volgende stap is. Wil je de opdracht
verlengen, wil je een nieuwe opdracht, of kies je voor een andere werkgever? Bij
CDD Next bepaal jij.
Hey, jullie bieden een community aan. Wat houdt dat in?
Dat is onze CDD Next community! We vinden het belangrijk dat je je onderdeel
voelt van ons bedrijf. Daarom organiseren we regelmatig events, borrels,
workshops, en trainingen. Zo vergroot je op een leuke manier je netwerk en blijven
wij met jou in contact over jouw wensen, opdrachten, en ontwikkeling.
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Ok! Waar kan ik solliciteren?
Bel of app Elisa Keur, Community Manager CDD Next, op 06 83 19 17 98 voor
meer informatie. Je cv kun je sturen naar ekeur@cddnext.com of vul het formulier in
op de homepage. Ik nodig je dan zo snel mogelijk uit voor een kop koffie op ons
kantoor aan de Zuidas om de mogelijkheden te bespreken!\
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