VACATURE
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COMPLIANCE PROFESSIONAL MET PIT
Organisatie
Tabto Group NV biedt diensten aan op het gebied van (New) Business development,
Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking en Recruitement &
Training.
Op het gebied van Compliance biedt TABTO sinds begin 2019 middels organisatieadvies,
begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen ondersteuning
aan financiële en niet-financiële dienstverleners om te voldoen aan de eisen van de MOT/WID
wet- en regelgeving. We zijn op zoek naar een zelfstandige die als Compliance Professional het
team van Consultants ten behoeve van diverse projecten inzake Risk Management & Compliance
ondersteunt.
Plaats in de organisatie
De Compliance Professional rapporteert hiërarchisch naar de Managing Partner van
TABTO en functioneel naar de Manager van desbetreffende projecten.
Jouw functie
 Ondersteunen van de (Senior) Consultants bij alle Compliance gerelateerde activiteiten;
 Input leveren voor periodieke interne rapportageverplichtingen;
 Alle relevante ontwikkelingen m.b.t. Compliance wet- en regelgeving volgen
en de praktische vertaalslag maken toegespitst op de verschillende sectoren;
 Helpen om vorm en inhoud te geven aan onze trainingen;
 Overbrengen van kennis als trainer tijdens trainingsdagen;
 Schrijven van artikelen/nieuwsberichten/blogs over het Compliancevak t.b.v. het delen
en verder verdiepen van kennis over Compliance en Integriteit.
Jouw profiel
Wij zoeken een teamplayer, die proactief handelt, realistische en verantwoorde beslissingen kan
nemen en resultaatgericht is. Jij voelt je thuis in onze organisatiecultuur en -waarden:
klantgerichtheid, resultaatgericht, respect, expertise en synergie. Daarnaast beschikt de kandidaat
minimaal over:
 Juridische universitaire opleiding;
 Drie jaar relevante werkervaring en sterke affiniteit met Compliance en/of AMLcertificering (AMCLA of CAMS);
 Ervaring met en bereidheid tot het verwerven van diepgaande kennis van KYC- en
AML/CFT, Anti Bribery & Anti Curruption wet- en regelgeving en procedures;
 Pragmatische maar kritische benadering, oog voor detail en probleemoplossende
mentaliteit; en
 Als Zelfstandige inzetbaar op projecten.
Aanbod
 Ruimte om je verder te ontwikkelen in het Compliancevak en een specialisatie daarbinnen;
 In jouw rol speel je een belangrijke rol t.a.v. Risk Management & Compliancebeleidslijnen
en -procedures;
 Jij bent de sparringpartner van het Team Consultants op het gebied van Risk Management
& Compliance.
Beschikbaarheid en financiële vergoeding vinden in onderling overleg plaats.
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