BESCHIKBAARHEIDSFORMULIER
BEMIDDELING
Met dit formulier kun je ervoor zorgen dat de informatie actueel is die wij, het Nederlands
Compliance Instituut, over je beschikbaarheid voor tijdelijke of vaste compliancefuncties bij
houden. Als iets in je situatie wijzigt, kun je dit bij ons aangeven door een bijgewerkt formulier
in te sturen. Zo kunnen we altijd de beste match maken tussen vragen van opdrachtgevers en
beschikbare complianceprofessionals.
Vanzelfsprekend deel je deze informatie alleen met het ons voor dit doel. We staan in voor een
integere en professionele verwerking van je gegevens. Wil je bepaalde informatie liever niet
delen? Laat de betreffende vraag dan open.

Persoonlijke gegevens
Voor- en achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (vast):
Telefoon (mobiel):
E-mailadres (privé):
E-mailadres (zakelijk):

Beschikbaarheid
Beschikbaar per:
Niet langer beschikbaar; mijn informatie mag bewaard blijven bij het Nederlands Compliance Instituut
Niet langer beschikbaar; graag mijn informatie met betrekking tot bemiddeling voor tijdelijke of vaste
functies bij het Nederlands Compliance Instituut verwijderen

Tijdelijk, vast of beide?
Ik heb voorkeur voor een tijdelijke functie/opdracht
Ik heb voorkeur voor een vaste functie
Ik sta open voor zowel een vaste als een tijdelijke functie/opdracht

Niveau
Compliance manager
Senior compliance officer (vanaf 6 jaar relevante ervaring)
Medior compliance officer (tussen 3 en 6 jaar relevante ervaring)
Junior compliance officer (minder dan 3 jaar relevante ervaring)
Anders, namelijk:

Werkgebied
Voorkeur voor bepaalde regio’s, namelijk:
Kan in geheel Nederland, liefst op één plek
Kan in geheel Nederland, reizen geen probleem
Liefst internationaal

Maximale reistijd woon-werk (auto en/of OV):

Aantal uur per week
Voorkeur aantal uur per week:

Hoogst genoten opleiding (afgerond met diploma)
Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Anders, namelijk:

Opleidingsrichting
Economisch
Juridisch
Financieel
Anders, namelijk:

Persoonlijke competenties
Geef aan welke persoonlijke competenties op jou van toepassing zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.
Aanpassingsvermogen

Mensgericht leiderschap

Accuratesse

Motiveren

Analyserend vermogen

Netwerkvaardigheid

Anticiperen

Omgaan met details

Assertiviteit

Omgevingsbewustzijn

Besluitvaardigheid

Onafhankelijkheid

Coachen

Onderhandelen

Communicatie (mondeling)

Ondernemerschap

Communicatie (schriftelijk)

Oordeelsvorming

Conceptueel denken

Organisatiesensitiviteit

Conflicten beheersen

Overtuigen

Confronteren

Plannen en organiseren

Creatief denken

Presenteren

Delegeren

Probleemanalyse

Discipline

Resultaatgericht werken

Doorzettingsvermogen

Samenwerken

Durf

Sensitief reageren

Energie

Sociabiliteit

Financieel bewustzijn

Stressbestendigheid

Flexibel reageren

Tactisch gedrag

Flexibiliteit

Vasthoudendheid

Gesprek voeren

Visie

Groepsgericht leiderschap

Voortgangscontrole

Initiatief ontplooien

Zelfkennis

Innovatief handelen

Zelfontwikkeling

Integriteit

Zelfsturing

Inzicht in de omgeving
Klantgerichtheid
Kritisch
Leervermogen
Leiderschap
Loyaliteit
Luisteren

Onderdelen compliancecyclus
Geef aan welke onderdelen van de compliancecyclus je voorkeur hebben. Meerdere antwoorden mogelijk.
Monitoren

Adviseren

Evalueren

Onderzoeken

Rapporteren
Faciliteren

Compliancespecialisatie
Geef aan in welk(e) compliancegebied(en) je specialisatie ligt. Meerdere antwoorden mogelijk.
AIFMD

PARP

Anti-corruptie

Pensioenwet

Belangenverstrengeling

Privacy

Beloningsbeleid en -management

Complianceprojectmanagement

CDD/KYC

Prudentieel toezicht

Corporate Governance

Riskmanagement

EMIR

Sanctiewet- en regelgeving,

Export controls

zoals FATF, OFAC, etc.

FATCA

Security

FinTech, zoals bijvoorbeeld blockchain

SIRA/CRA

of cryptocurrencies

Solvency

Fraude

SOX

Gedrag en cultuur

Transactiemonitoring

Gedragstoezicht

Uitbesteding

Geschiktheid/betrouwbaarheid van bestuurders

Vermogensbeheer

Incidenten

Wtt

IT Compliance

Wwft

Klokkenluiders/interne meldregeling

Zorgplicht

Legal
Marketing/uitingen/reclameregels
Marktmisbruik
Markttoegang
Mededingingswetgeving
MiFID II

Geen specialisatie(s), ik ben meer generalist

Sector
Geef aan in welke sector(en) je ervaring hebt en wat je wensen zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.
		
Bank
Beleggingsinstelling
Beleggingsonderneming
Betaalinstelling
Geldtransactiekantoor
Non-financial
Pensioenfonds
Toezichthouder
Trustkantoor
Tussenpersoon
Vastgoed
Verzekeraar B2B
Verzekeraar B2C
Woningbouwcorporatie
Zorgsector

Ervaring:

Wens:

Producten/diensten
Geef aan met welke producten/diensten je ervaring hebt en wat je wensen zijn.
Meerdere antwoorden mogelijk.
		

Ervaring:

Wens:

Beleggingsdiensten
Betalingsverkeer
Corporate banking
Financial markets
Hypotheken
Levensverzekeringen
Pensioenen
Retailproducten
Schadeverzekeringen
Trade finance
Trust
Vastgoed
Vermogensbeheer

Werkomgeving
Geef aan welke werkomgeving je voorkeur heeft. Meerdere antwoorden mogelijk.
		
Zelfstandig
In een team
Grote organisatie
Kleine organisatie
Leidinggevend
Niet leidinggevend
Projectmanagement
Corporate omgeving
MKB-omgeving

Ervaring:

Wens:

Contractvorm
Geef aan welke contractvorm je voorkeur heeft. Meerdere antwoorden mogelijk.
		

Actueel:

Wens:

Actueel:

Wens:

Vast, bepaalde tijd
Vast, onbepaalde tijd
Flexibel, op uurbasis

Financiële vergoeding
		
Salaris (bruto/netto /
per jaar/maand?)
Uurtarief
13e maand

ja

nee

ja

nee

14e maand

ja

nee

ja

nee

Geef aan welke aanvullende componenten je graag zou willen. Meerdere antwoorden mogelijk.
		
Bijdrage pensioen
Bijdrage zorgverzekering
Bonus prestatieafhankelijk
Bonus prestatieonafhankelijk
Leaseauto
Opleidingsbudget

Aanvullende opmerkingen

Actueel:

Wens:

Nieuwsbrief
Het Nederlands Compliance Instituut verstuurt elke maand de Compliance Actueel. Met deze nieuwsbrief
houden we je op de hoogte van het nieuws uit de sector, onze blogs en ander kantoornieuws, zoals
aankomende events en opleidingen.
Wil je per e-mail op de hoogte blijven en ben je nog niet aangemeld?
Schrijf je dan in:
Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief
E-mailadres:

Ondertekenen
Met onderstaande handtekening verklaar ik dat de informatie met betrekking tot mijn beschikbaarheid voor
een tijdelijke of vaste compliancefunctie, zoals opgenomen in dit formulier en eventuele bijlagen zoals een
curriculum vitae (cv), volledig en correct is.
Ik geef met de ondertekening van dit formulier tevens toestemming aan het Nederlands Compliance Instituut
om de informatie van dit formulier en de bijlagen, zoals een cv, over te nemen in een elektronisch gegevensbestand, met als enig doel het kunnen bemiddelen in vraag en aanbod van tijdelijke en vaste compliancefuncties.
Dit geschiedt volgens de algemene voorwaarden en het privacy statement van het Nederlands Compliance
Instituut. Ik heb te allen tijde de mogelijkheid om deze informatie in te zien, te laten corrigeren en deze
toestemming weer in te trekken.

Datum laatste actualisatie:
Plaats laatste actualisatie:
Handtekening laatste actualisatie:

Versturen
Voor een efficiënte verwerking van de gegevens vragen we je om dit formulier digitaal in te vullen, uit
te printen en te paraferen/ondertekenen. We ontvangen het ingescande formulier, met je cv als bijlage,
vervolgens bij voorkeur per e-mail op: recruitment@compliance-instituut.nl.
Ook voor het indienen van een verzoek voor inzage van je gegevens, het wijzigen of het verwijderen
ervan, kun je gebruikmaken van dit e-mailadres.

Nederlands Compliance Instituut BV Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam
T 088 99 88 100 • info@compliance-instituut.nl • www.compliance-instituut.nl

