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CDD Analist Complexe Klantgroepen
Description
Heb je ervaring met CDD, maar heb je het gevoel dat je het allemaal wel al gezien
hebt? Ben je net afgestudeerd en wil je meteen de uitdaging aangaan? Dan is dit de
vacature voor jou!

Hiring organization
cdd next

Date posted
27 januari 2019

Responsibilities
Hé, daar herken ik mij in! Wat ga ik doen als CDD analist Complexe
Klantgroepen?
Als analist Complexe Klantgroepen (CKG) ben je voortdurend bezig met de
integriteit van de klanten van een Nederlandse grootbank. Samen met je collega’s
zorg je ervoor dat de klanten van de bank voldoen aan de wet- en regelgeving.
Klinkt interessant! Hoe ziet mijn dag er eigenlijk uit?
Met een vers kopje koffie begin je met het analyseren van complexe
organisatiestructuren en structuurrisico’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 helder worden. Je denkt proactief mee en zorgt dat je alle benodigde
informatie op tijd krijgt.
Maar 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
de business uit wat de consequenties van je bevindingen zijn en bespreekt wat de
beste oplossing is. Indien nodig heb je ook contact met de klant.

Qualifications
Ok, duidelijk! Wat moet ik voor deze functie zijn of kunnen?
Je hebt ervaring, of wilt die graag opdoen, op het gebied van klantonderzoek en het
schrijven van reviews. Je past je kennis van zakelijke kredietverlening en
klantintegriteit toe in je onderzoeken en vind het leuk om die informatie te delen met
je collega’s. Je zorgt ervoor dat je de juiste informatie tijdig boven water krijgt en
bent in staat je bevindingen helder te rapporteren.
Verder heb je:
Minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding;
Kennis van de WwFT en/of bereidheid je dit snel eigen te maken;
Je bent communicatief vaardig en beschikt over probleemoplossend
vermogen;
Je bent analytisch ingesteld en gericht op kwaliteit, resultaat, en
ontwikkeling;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
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Wat krijg ik daar voor terug?
Je komt te werken in een jong en dynamisch team dat nog in opbouw is. Als je toe
bent aan meer vastigheid, biedt deze functie mooie vooruitzichten. Er bestaat een
mogelijkheid om, na een eerste periode gedetacheerd te zijn geweest, in vaste
dienst te treden bij onze opdrachtgever. Zo kun je daar verder werken aan je
carrière in CDD/Compliance! Bovendien krijg je een goed opleidingsaanbod om
jouw skills en kennis op het gebied van klantintegriteit nog verder te verdiepen.
Je start dus op een projectcontract bij CDD Next. Naast een goed salaris (boven
marktconform), 25 vakantiedagen en een pensioen- en 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 CDD Next. 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.

Contacts
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!

cdd next

Your next step in CDD/AML
https://www.cddnext.com

