Vacature bij het Nederlands Compliance Instituut
Wij hebben een vacature voor de functie van Stagiaire Compliance (24-40 uur)
Stagiaire compliance officer met ‘Gedrag, cultuur en governance’ als aandachtsgebied
Jij studeert gedragswetenschappen. Je wilt je tijdens en na je studie specialiseren in ‘Gedrag, cultuur en
governance’. Jij bent ondernemend en onderzoekend. Je handelt van nature met PID: professioneel,
integer en dienstbaar. Je wilt graag werken bij hèt compliance kenniscentrum van Nederland. Dan ben jij
wellicht onze nieuwe collega!
De functie
Als stagiair compliance werk je samen met een van onze compliance officers aan een onderzoek
‘Gedrag, cultuur en governance’ bij onderlinge verzekeraars. Over het onderzoek publiceer je samen met
de verantwoordelijke compliance officer. Je werkt nauw samen met de andere compliance officers die
werkzaam zijn binnen het focusgebied ‘Gedrag, cultuur en governance’. Een groot deel van jouw
werkzaamheden raakt dit thema. Maar daarnaast kun je ook aan andere aan compliance gerelateerde
werkzaamheden verrichten.
Naast deze hoofdtaak verricht je verschillende werkzaamheden op het gebied van compliance onder
verantwoordelijkheid van een senior compliance officer.
Jouw profiel
• Academisch werk- en denkniveau;
• Studierichting gedragswetenschappen;
• Affiniteit met compliance, integriteit, cultuur en governance
• Affiniteit met de financiële sector
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk;
• Competenties: integer, klantgerichtheid, analytisch, samenwerken, inlevingsvermogen, initiatief
nemend, resultaatgericht en verantwoordelijk.
Wij bieden
• Open werkomgeving;
• Platte organisatiestructuur;
• Aandacht voor goede balans tussen werk en privé;
• Mogelijkheid om kennis te maken met het compliancevak en in het bijzonder met het thema ‘Gedrag,
cultuur en governance’.
• Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
• Betrokken collega’s.
Over ons
Wij zijn het compliancekenniscentrum in Nederland. Wij bieden opleidingen, advies, recruitment en
kennis aan. Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpen wij organisaties bij
het versterken van compliance en integriteit. Voor onze klanten treden wij op als externe compliance
officer, externe vertrouwenspersoon en als externe privacy officer. Ons handelen is altijd professioneel,
integer en dienstbaar. Onze klanten zijn vooral financiële ondernemingen. Wij assisteren banken,
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verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, trustkantoren en
betaalinstellingen bij compliance. Daarnaast helpen we ook organisaties buiten de financiële sector zoals
zorginstellingen. Onze mensen beschikken over specifieke kennis en kunde op het gebied van
(financiële) toezichtswet- en regelgeving, compliance, integriteit en gedrag.
Meer weten of solliciteren
Ben jij enthousiast over deze functie en voldoe je aan de functie-eisen? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie met c.v. en motivatiebrief!
Stuur deze naar Annemarie Pierik via pierik@compliance-instituut.nl.
De sluitingsdatum is 22 augustus 2017. Wij sturen binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging en
eind augustus ontvang jij antwoord op jouw sollicitatie.
Een pre-employmentscreening maakt deel uit van onze selectieprocedure.
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Pierik via pierik@compliance-instituut.nl of
telefoon 088 99 88 100.
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