Hallo ingenieuze RISK & COMPLIANCE MANAGER!
Wil jij graag een holistisch compliance framework vanaf de grond helpen opbouwen, de
praktische naleving van de AVG stimuleren als functionaris voor gegevensbescherming en
financiële misdrijven op een hoger niveau bestrijden om de wereld een betere en veiligere plek te
maken?
We bieden je een geweldig speelveld, waar je kunt werken aan grensverleggende AMLoplossingen, mogelijk gemaakt door ons innovatieve, zeer geavanceerde platform voor
transactiemonitoring. Help ons om de meest effectieve en efficiënte detectiemethoden te creëren
en unieke inzichten, trends en scenario's te ontdekken, waarmee we banken, de publieke sector
en wetshandhavingsinstanties helpen om samen financiële criminaliteit te verslaan.
Een sneak preview op je nieuwe speelveld:
➢ Ontwikkelen en bewaken van de holistische compliance aanpak voor TMNL
➢ Implementeren van het Compliance Framework en de bijbehorende processen en het
monitoren van de controles
➢ Samen met de senior risk & compliance manager overleggen met de belangrijkste interne
en externe belanghebbenden over compliance en verbeteringen doorvoeren
➢ Nauw samenwerken met de senior risk & compliance manager
➢ Advies geven aan het MT over alle compliance gerelateerde onderwerpen
➢ Vervul de rol van Functionaris Gegevensbescherming (DPO) voor TMNL en privacy
compliance binnen TMNL monitoren
➢ Bewustwording creëren en behouden binnen TMNL met betrekking tot de bescherming
van data en alle andere compliance onderwerpen
Op je entreeticket staat:
✓ Ervaring in een Compliance of DPO rol in een bank omgeving.
✓ Speciale interesse in en aantoonbare ervaring met AVG compliance
✓ Know-how om met een sterke praktische focus compliance te stimuleren in een startupomgeving
✓ Diepgaande kennis van en ervaring met het ontwikkelen van en werken met compliance
in data-driven en high-tech omgevingen binnen een bank
✓ Inzicht in enterprise risk en professionele kennis van change management en daaraan
gerelateerde processen, technologieën en ontwikkelingen;
✓ Sterke persoonlijke visie op compliance en het vermogen om dit te vertalen naar
praktisch beleid en gedrag
✓ Master diploma
Heb jij dit ticket en ben je enthousiast geworden? Heel goed! Dan vertellen we je graag vast wat
meer.
Bij TMNL zijn kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid, constante
nieuwsgierigheid, moedige keuzes maken en samen leren en groeien erg belangrijk. Net als een
sterk cultureel fundament gebaseerd op ethiek, het verwelkomen van alle achtergronden,
persoonlijkheden en meningen, eerlijkheid en kwetsbaarheid in onze interacties en het constant
experimenteren. Op deze manier bereiken we niet alleen de voorsprong en kwaliteit in ons werk
waar we naar streven, maar ook de langdurige maatschappelijke verandering door de slimste
criminelen in de financiële wereld te vinden en te ontmaskeren.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je niet alleen enthousiast bent over de missie en
het doel van je werk, maar ook over het werk dat je dagelijks doet, met wie je werkt en de cultuur
waarin je werkt. Nu lid worden van het TMNL team betekent ook dat we je uitnodigen om bij te
dragen aan het co-creëren van het bedrijf waar je altijd al voor wilde werken.
Net zoals we ons werk met passie en toewijding doen, genieten we ook van een gezonde balans
tussen werk en privé en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Als team zullen we er alles aan doen
om ervoor te zorgen dat je op het werk net zo gelukkig, gezond en energiek bent als in het leven
naast je werk, zodat we elkaar kunnen helpen om elke dag weer beter te worden dan de dag
ervoor.
Ben je klaar om te ontdekken hoe ver we samen kunnen komen om de wereld mooier en veiliger
te maken? Zet de eerste stap en neem contact op met Martin van Hal (Head of Recruitment) via
martin.vanhal@tmnl.nl of telefoonnummer 06 44 718 734.

