CDD Analist bij Brunel
Opleidingsmogelijkheden & begeleiding op maat
Waar sta je en waar wil je naartoe? Je loopbaan staat bij Brunel in het teken van groei. Wij ondersteunen de ontwikkeling die
jij wilt realiseren. We bieden je geen standaard opleidingspakket, maar kijken naar dat wat aansluit bij jouw ambities, ervaring,
specifieke kwaliteiten en je persoonlijkheid. Samen met je eigen Consultant bespreek je wat jouw wensen en behoeften zijn.
Denk aan vakgerichte opleidingen bij het het NCI (Nederlands Compliance Instituut) en het ACAMS (Association of Certified
Anti-Money Laundering Specialists).
Opleidingen Compliance
Wij begeleiden je bij elke stap en vinden het erg belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen tot de professional die jij wilt zijn. Zo zijn
er verschillende opleidingsmogelijkheden en besteden we aandacht aan zowel je hard- als softskills.
Daarnaast vinden er op regelmatige basis kennissessies plaats op de verschillende Brunel kantoren in het land. Deze
avonden staan in het teken van informatie opdoen en kennisdeling met collega’s uit je vakgebied. En uiteraard het beter
leren kennen van je Brunel collega’s onder het genot van een hapje en een drankje.

Inhoudelijke vakopleidingen
Op basis van een gedegen motivatie, toegevoegde waarde en/of wensen vanuit de opdrachtgever stellen we gezamenlijk
een persoonlijk ontwikkelplan samen waar een training of opleiding deel van uit kan maken. Deze wensen zullen altijd in
overleg met jouw Consultant worden afgestemd.
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Softskill opleidingen
Naast inhoudelijke kennis is het voor jouw loopbaan ook belangrijk om je vaardigheden te ontwikkelen. Of dit nu je eerste
baan is of wanneer je al meerdere jaren ervaring hebt, bij Brunel stimuleren we persoonlijke ontwikkeling op je eigen niveau.
Zo bieden we trainingen om je te ontwikkelen op het gebied van leiderschap, maar ook de tools om dat lastige gesprek aan
te gaan met een collega. Afhankelijk van jouw behoefte zijn er communicatietrainingen op verschillende niveaus te volgen.
Samen met je Consultant kijk je wat past bij jouw ontwikkeling. Softskill opleidingen die o.a. te volgen zijn:
Stakeholdermanagement
Je wilt je zin krijgen, dat is logisch. Maar met wie ga je het gesprek aan? Wie neemt de beslissing? Wie niet?
In het slechtste geval steek je veel tijd en energie in het contact met mensen die niet beslissingsbevoegd
zijn. Wie zijn dan wel je echte stakeholders? Hoe vind je ze, onderhoud je contact en hou je ze tevreden?
Persoonlijk leiderschap
Alles draait om de vraag hoe jij leidinggeeft aan jezelf en hoe zich dat vertaalt in je werk en je privé. ‘Ik ben wel
druk, maar ben ik met de juiste dingen bezig?’ ‘Hoe haal ik meer uit mezelf?’
Projectmatig werken
Ieder project is een avontuur. Of het nu kortlopende projecten zijn of juist langlopende, er gebeurt van alles
tegelijkertijd. Je hebt het gevoel het overzicht te verliezen, deadlines komen dichterbij en de druk neemt toe.
Herkenbaar? Hoe blijf je flexibel en bereid je je zo goed mogelijk voor?
Effectief communiceren
Je kunt niet niet-communiceren. Of je nu hele monologen houdt, in een twee- of groepsgesprek bent of je
non-verbale communicatie z’n werk laat doen, er is altijd communicatie. Welke elementen spelen hierbij een
rol en hoe kun je deze optimaal inzetten?

