Compliance Monitoring Officer (f/h/x)
bpost bank is gegroeid uit een 50/50-samenwerking tussen bpost en BNP Paribas Fortis en
wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen beide
aandeelhouders.
bpost is de exclusieve verdeler van de producten die door bpost bank op de markt worden
gebracht. Daarnaast kunnen wij rekenen op de knowhow van de bankengroep BNP Paribas
voor het ontwikkelen en lanceren van onze producten.
Sinds haar ontstaan in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden die een volledig
gamma eenvoudige bank- en verzekeringsproducten aanbiedt. Al van in het begin heeft ze
ervoor gekozen om een bank met een menselijk gelaat te zijn, een bank waar iedereen
welkom is.
bpost bank beheert momenteel voor meer dan 10 miljard euro aan activa voor rekening van
meer dan 1,1 miljoen klanten.

Missie
bpost bank zoekt versterking voor haar “Compliance-permanente Monitoring” team.
Compliance is een onafhankelijke monitoring- en adviesfunctie die gericht is op het
beheersen van het risico van niet-naleving en van het respecteren van de regels met
betrekking tot de integriteit van bankactiviteiten. De twee belangrijkste missies zijn
enerzijds om ervoor te zorgen dat klanten op een eerlijke, billijke en professionele manier
worden behandeld en anderzijds dat effectieve maatregelen worden genomen om het
witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden.
Sleuteltaken
Onder toezicht van de Head of CMP team
1. Deelnemen aan de compliance-risicoanalyse van de Bank op basis van belangrijke risicoindicatoren, van ontwikkelingen in de wetgeving en regelgeving, van nieuwe producten en
diensten en van de doeltreffendheid van de geïmplementeerde controlemaatregelen.
2. Bijdragen aan de implementatie van het Compliance Monitoring Program:
- definitie van het monitoringplan op basis van risico's;
- voortdurende verbetering van controles;
- uitvoering en documentatie van geplande tests binnen de vastgestelde deadlines;
- monitoring van compliance-aanbevelingen;
- periodieke rapportering van het monitoringresultaat, van de geconstateerde
tekortkomingen en van de maatregelen die genomen werden.
3. Samenwerken met de verschillende afdelingen door advies te geven om ervoor te zorgen
dat de complianceregels in hun activiteiten, projecten en producten worden nageleefd.

Profiel
-

U heeft een bachelor- of masterdiploma en/ of relevante ervaring op een afdeling
Compliance, interne audit, controle en/ of risicobeheer.
U heeft een goede kennis van bankactiviteiten en compliancereglementeringen.
U beheerst vloeiend Nederlands en Frans (zowel mondeling als schriftelijk) en heeft
een goede kennis van het Engels.
U heeft een goede teamgeest en bent tegelijkertijd autonoom.
U heeft zeer goede analytische vaardigheden.
U werkt grondig en nauwgezet.
U heeft een kritische geest en U bent bestand tegen stress.
U heeft een goede kennis van MS Office IT-tools (Outlook, Word, Excel).

Wij bieden
-

Als Compliance Monitoring Officer bij bpost bank, maakt u deel uit van een
snelgroeiende moderne bank en krijgt u de kans om bij te dragen aan de
toekomstige ontwikkeling ervan;
U krijgt de unieke kans om uw ervaring te verbreden en te diversifiëren in een
dynamische en stimulerende werkomgeving, in volle evolutie, met direct zicht op alle
werkzaamheden en activiteiten van de Bank;
De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen;
Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extra-legale voordelen, evenredig met uw
ervaring;
De mogelijkheid tot telewerken;
Een baan in het hart van Brussel, in moderne kantoren, gemakkelijk bereikbaar met
het openbaar vervoer en zeer dicht bij het winkelcentrum;
Bij bpost bank willen we vrouwen en mannen van alle leeftijden aantrekken met
verschillende achtergronden en met hun eigen ervaring.
Meer informatie over ons: https://www.bpostbank.be/bpb/vacatures

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze opportuniteit, solliciteer dan online !

