Bedrijfsdetails
Volg je hart. Gebruik je hoofd.
Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij met ca. 1.700 collega’s geld werken voor een
positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al 40 jaar bedrijven,
instellingen en projecten die een positieve verandering teweegbrengen op sociaal, ecologisch en
cultureel gebied. Daartoe worden we in staat gesteld door spaarders en beleggers, die kiezen voor een
eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving. We investeren alleen in de reële economie en
handelen niet in complexe financiële producten. Bovendien kennen we alle duurzame ondernemers
die bij ons bankieren.
Mensen maken het verschil, dat weten wij bij Triodos Bank maar al te goed. Samen leveren we een
actieve bijdrage aan een duurzame samenleving en dat begint natuurlijk bij onze medewerkers.
Verschillende structurele reflectiemomenten en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen er
bijvoorbeeld voor dat we samen dat verschil kunnen maken. We houden elkaar scherp en werken
allemaal vanuit de missie van de Triodos Bank.

Functie
Het aandachtgebied Klantintegriteit, en als onderdeel daarvan CDD, is sterk in ontwikkeling.
Transparantie is een van de kernwaarden van Triodos Bank, hierbij hoort dat we onze klant goed willen
kennen en bedienen. De integriteit van onszelf en van onze klant is immers cruciaal om invulling te
kunnen geven aan onze missie. Daarom onderzoeken we als Triodos op basis van de kernwaarde
transparantie en geldende internationale- en nationale regelgeving wie onze klanten zijn en
beoordelen we of deze een mogelijk integriteitsrisico vormen voor de bank.
Voor het review team, waarin we onderzoek doen naar particuliere van Triodos Bank Nederland, zijn
we op zoek naar een ervaren
Medior/Senior CDD Analist – Particulier Review (36 - 40 uur)
Gedreven onderzoeker met passie voor duurzaamheid

Profiel
Kom in actie
In jouw rol als CDD analist – Particulier review draag je bij aan het voorkomen van criminele
activiteiten als witwassen of financiering van terrorisme door onderzoek te doen naar mogelijke
integriteitsrisico’s. Je bent als CDD analist – Particulier review verantwoordelijk voor het onderzoek
naar bestaande en nieuwe particuliere klanten, waarbij de aanleiding van onderzoek een periodieke
review (PR) of een event gedreven review (EDR) kan zijn.
In dit onderzoek voel je je pas geslaagd als je de onderste steen boven hebt. Hiervoor bieden wij je
natuurlijk de noodzakelijke tools in de vorm van opleidingen vanaf de start in je nieuwe rol. Voor vak
inhoudelijke scherpte werken wij onder andere samen met Dukers & Baelemans, we behandelen
casestudy’s met elkaar, en delen we laagdrempelig, op dagelijkse basis kennis met elkaar.
Daarnaast volg je in de introductiefase diverse trainingen en workshops om de cultuur, aard, en doelen
van onze missie gedreven organisatie nóg meer te leren begrijpen en eigen te maken. Je woont
wekelijks de landelijke Triodos Community Meeting bij waarin wij aandacht schenken aan de invulling
van onze missie. Tijdens deze meeting maak je kennis met alle onderdelen van onze organisatie.
Daarnaast zijn er maandelijks inspirerende lunch meetings waarin onze relaties je meenemen in wat
de missie voor hen betekend en hoe we hier gezamenlijk aan bijdragen.
Je zult ervaren dat je bij onze organisatie écht een verschil kan maken. Dit komt voort uit het feit dat
wij t.o.v. onze collega banken een relatief kleine organisatie zijn waarin de lijntjes kort zijn. En,
meedenken/ervaring op onderwerpen erg wordt gewaardeerd en wordt ingezet. Initiatief nemen voor
verbeter ideeën, meedenken of aansluiten in overleggen, testen van nieuwe/geüpdatet tools e.d. Ook
bieden wij je veel doorgroei mogelijkheden, als je laat zien wat je waard bent val je op in deze kleine
organisatie!
Het team
Dit team en deze rol zijn cruciaal voor het verstevigen van de klantintegriteit van onze organisatie en
een belangrijk strategisch speerpunt. Op dit moment bestaat het team uit 10 junior, medior en senior
analisten. Het is een dynamisch team met weinig verloop. De dynamiek vind je vooral in de fase waarin

ons team zich nu verkeert. Een verder gaande automatisering slag ter verbetering van de efficiëntie.
En, de nauwe samenwerking met afdelingen om ons heen binnen het klantintegriteit segment zoals
Client Activity Monitoring, Client Offboarding Team, compliance en andere relevante afdelingen.
Binnen het team waar is volop ruimte voor jouw ideeën o.b.v. je ervaring. We werken hard met
vertrouwen naar- en respect voor elkaar. Je rapporteert aan de teammanager CDD.
Dit ben jij
Je voelt je verbonden met de kernwaarden en de missie van Triodos Bank; het geld van onze klanten te
laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Je bent
analytisch sterk, werkt nauwkeurig en hebt een flinke executiekracht. En je staat stevig in je schoenen
en durft een oordeel te vormen en onderbouwen.
Verder beschik je over
minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een juridische,
financiële of criminologie achtergrond.
minimaal 1-2 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot KYC,
CDD en AML onderzoeken;
goede communicatie- en presentatievaardigheden; je
communiceert prettig met gesprekspartners met diverse
achtergronden.
goede kennis van de Engelse en Nederlandse taal, zowel in
woord als schrift.
kennis van klantprocessen, distributiekanalen en
bankproducten;

Aanbod
Locatie
Ons prijswinnende duurzame kantoor is gevestigd in Driebergen-Zeist, Nederland op Landgoed
Reehorst, op slechts 3 minuten lopen van het treinstation.
Wij bieden
Impact op de maatschappij staat voorop, zowel voor ons als voor jou. Onze arbeidsvoorwaarden
weerspiegelen deze visie. Dit houdt onder meer in:
een salaris passend bij de functie, ons beloningsbeleid en jouw
capaciteiten.
een aantrekkelijke pensioenregeling.
als je met het OV reist voor woon-werkverkeer, kan je de
mobiliteitskaart ook voor privéreizen gebruiken.
flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te
werken.
vergoeding van een fiets van de zaak tot een maximum van €
1.500.
30 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, plus de
mogelijkheid om 2 weken extra vakantiedagen te kopen.
mogelijkheid om vrijwilligersverlof op te nemen.
mogelijkheden voor opleidingen en scholing.
de optie om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering.
een thuiswerkvergoeding per thuiswerkdag.
een vergoeding voor de aanschaf van kwalificerende
arbovoorzieningen van € 750 euro per 5 jaar.
Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Thomas Rhee;
thomas.rhee@triodos.nl / 06 33 0909 00
Kom jij ons versterken? Reageer dan voor 13 juli 2022 door je cv en motivatie te sturen via de groene
button ‘solliciteer nu’ t.a.v. Thomas Rhee, Teammanager CDD. De eerste en tweede gespreksrondes
vinden plaats op respectievelijk woensdag 20 juli en dinsdag 26 juli, we willen je vragen hier alvast
rekening mee te houden. We nemen alleen reacties via onze website in behandeling.

Bij voldoende goede kandidaten behouden we ons het recht voor de vacature eerder te sluiten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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