Anti Money Laundering Officer
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 wenst haar AML (Anti Money Laundering) ploeg versterken binnen de
Compliance afdeling. Compliance is een onafhankelijke functie wiens missie erin
bestaat de compliancerisico’s van de verschillende activiteiten van de bank te
identificeren, te monitoren en maatregelen voor te stellen om ze te beheersen, en
hierover te rapporteren.

Sleuteltaken
Uitvoeren van de operationele taken in het kader van de preventieve antiwitwasreglementering en terrorismefinanciering:
 monitoring op transacties;
 behandeling van repatriëringsdossiers;
 behandeling van Politiek Prominente Personen-lijsten
 voorbereiding van de meldingen aan de autoriteiten
 uitvoeren van analyses op nieuwe en bestaande klanten (Know Your Customer)

Profiel
U beschikt over een diploma bachelor niveau (hoger onderwijs of van het
universitaire type) of u kan terugvallen op een relevante, gedegen en bewezen
ervaring in een compliance-afdeling van een financiële instelling.
U beheerst beide landstalen grondig (zowel schriftelijk als mondeling), en heeft
minstens goede noties van het Engels.
U bent een teamplayer.
U bent analytisch ingesteld en nauwkeurig.
U heeft een kritische geest en bent stressbestendig.
U bent integer en bent in staat om te gaan met vertrouwelijke gegevens.
U kan vlot overweg met MS Office (Outlook, Word, Excel).
U kan zelfstandig werken en beslissingen nemen in de door u behandelde
dossiers.











Wij bieden:
-

Een dynamische werkomgeving
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, volgens je
ervaring en vakbekwaamheid
Een job in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Geïnteresseerd?
Solliciteer online als u deze kans wilt grijpen!

