Sanctie Specialist
Partijen die de wet omzeilen? Niet als jij het kan voorkomen! Jou maakt
niemand iets wijs als het gaat om CDD, KYC, AML en Wwft, want jij bent een
eersteklas onderzoeker en jij draait je hand niet om voor de complexere cases.
En wat betreft sanctiewet- en regelgeving sta je er als volgt in: wat moet, dat
moet. Herkenbaar? Dan ben jij de Sanctiespecialist die we zoeken!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB215349
Markt: Services
Branche: Finance
Expertisegebied: Risk Management
Uren per week: 36
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: woensdag 17 juli 2019

De functie
Als Sanctiespecialist doe je er alles aan om te voorkomen dat jouw
opdrachtgever in zee gaat met gesanctioneerde partijen of landen. En daar blijft
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het niet bij. Je voert uitgebreide onderzoeken uit en stelt daarbij reviews op in
het kader van de Wwft en de Sanctiewet. Je gaat dus niet alleen na welke
risico’s je opdrachtgever loopt, maar ook hoe je hierop kunt anticiperen.
Door jouw nieuwsgierige karakter zie je ieder risico als een nieuwe uitdaging
die je wil beheersen. Ook heb je de kracht verbanden te leggen in
gecompliceerde situaties, waardoor geen enkele poging tot witwassing of
fraude je door de vingers glipt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je CDD-beleid
toepast alsof je ermee geboren bent. Wat er nog meer voor nodig is om hier een
toekomstbestendige carrière van te maken? Een contract bij Brunel natuurlijk!

Over jou
Maak jij je als Sanctiespecialist onmisbaar bij onze opdrachtgevers? Vink dan
de volgende punten af:
hbo-/wo-diploma in de richting Economie of Rechten
Kennis op het gebied van Wwft en Sanctiewet- en regelgeving
Minimaal 3 jaar ervaring met het verrichten van CCD-onderzoeken
Ruime ervaring op het gebied van klantintegriteit, bij voorkeur gericht op
sanctierisico’s
Kennis van analysetechnieken en primaire bancaire processen, producten en
systemen

Wat wij bieden
Een aantrekkelijk salaris is natuurlijk niet onbelangrijk. Dat krijg je. Net als die
gunstige pensioenregeling. Maar onze bonusopportunity’s maken het pas echt
interessant voor je. En daar blijft het niet bij. Ook bieden wij:
De mogelijkheid in korte tijd een interessant netwerk op te bouwen
Goede projectbegeleiding en diverse opleidingen/cursussen op maat
Interessante kortingen voor iedereen die van sport, kunst en cultuur houdt
Gezellige borrels, uitjes en andere events georganiseerd door Brunel Finance
& Risk

Vragen? Neem contact op
Leonie Comello
Consultant
Brunel Netherlands Amsterdam
l.comello@brunel.net
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