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ANALIST KYC   
 
Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit...  
 
HEBBEN WE JE AANDACHT??? 
 
Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar onze opdrachtgever natuurlijk niet 
bij betrokken wenst te raken. Daarom zoeken we kandidaten die gaan helpen dit te voorkomen. 
 
Als jij aanslaat op termen als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-
economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht.  
 
Het Know Your Customer Center: cruciaal bij het beschermen van het financiële systeem 
Je zal werkzaam zijn in Amsterdam maar gedeeltelijk thuis werken hoort er sowieso bij!  
Onze opdrachtgever is een topseler in de financiële markt. 
 
Jouw werkomgeving 
Als Analist KYC werk je in een zelfsturend team binnen het KYC Center in Amsterdam.  
 
Je werkt met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent 
dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd. 
 
Ontwikkeling en doorgroei 
Binnen opdrachtgever realiseren ze zich dat ze voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat 
ze de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren ze veel in jouw persoonlijke 
doorgroei en ontwikkeling.  
 
Wat moet je in je hebben voor deze job? 
 
Allereerst je skills als analist 
• Je bent analytisch, nauwgezet en flexibel  
• Je zet alles-op-alles om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te 
voeren; 
• Je hebt oog voor detail, ben je proactief, sterk in oordeelsvorming en zeer nauwkeurig in het 
vastleggen van (onderzoeks-)gegevens in systemen; 
• Je streeft doorlopend naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van alle betrokken 
stakeholders, maar bij het maken van afwegingen stel je altijd het belang van de klant centraal 
maar dit wordt je natuurlijk geleerd bij opdrachtgever! 
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Je oog voor kwaliteit 
• Je waarborgt de allerhoogste kwaliteit van risicobeheersing door het KYC Center; 
• Je bent sterk in probleemanalyse en komt snel tot de kern; 
• Je pakt je rol bij het continu verbeteren van processen en speelt in op veranderingen. 
 
En dan nog de basiseisen... 
• Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma, eventueel aangevuld met relevante FEC/CDD-
opleidingen; 
• Beschikbaar zijn om per de eerste maandag van maart te starten in de KYC Academy 
(vereiste); 
• Een afgeronde WFT Basis of je bent bereid hier de eerste maand voor te studeren en het 
examen af te leggen; 
• Mentaliteit van een echte teamplayer; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels 
 
Maar je krijgt er ook veel voor terug 
We vragen nogal wat, maar je krijgt er ook veel voor terug. Een dynamische werkomgeving, een 
fantastisch stel collega’s en een geweldige uitdaging, om maar een paar dingen te noemen. Alles 
op basis van een 36- of 40-urige werkweek binnen het dynamische KYC Center in Amsterdam. 
Bovendien grote kans dat je een contract krijgt aangeboden bij opdrachtgever, na een jaar van 
inhuur. 
 
Gaat je hart sneller kloppen van alles wat je net las? Dan ontmoeten wij je heel graag! Graag zien 
we dan ook jouw cv snel tegemoet! 
 
 
 
 
 

Locatie: Amsterdam / Opdracht: detavast 

Check voor meer info over deze job www.olifantconsultancy.nl/vacatures Of 
stuur je cv naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact 

met je op! 

 


