Hallo verbazingwekkende SENIOR PROCESS & STAKEHOLDER MANAGER!
Wil jij de regisseur en manager zijn op het kruispunt waar interne en externe stakeholders,
processen en productontwikkeling samenkomen om beter op elkaar afgestemd op een hoger
niveau verder te gaan?
We bieden je een geweldig speelveld, waar jij een cruciale rol speelt in het succes van TMNL en
onze grensverleggende AML-oplossingen, 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:
➢ Extern en intern stakeholder management op meerdere niveaus in een zeer zichtbare
projectomgeving
➢ Uitstekende processen ontwikkelen en managen voor soepele uitvoering van
bedrijfskritische operaties
➢ Vanuit het oogpunt van productmanagement bijdragen aan de requirements analyse, het
design, de ontwikkeling, de pre-launch evaluatie en de ingebruikname van nieuwe AMLanalyseproducten en -modellen voor high-quality alerts.
➢ Sparren met experts in verkennende analyseprojecten die typologieën, trends en
patronen van financiële criminaliteit onderzoeken
➢ Verbinding leggen met case centers, rechercheurs, AML- en data science experts bij
banken en publieke stakeholders over relevante financiële misdaadscenario's en trends,
evenals operationele (alert review) processen
➢ Bewaker en aanjager van de effectiviteit en impact van TMNL op de strijd tegen financiële
criminaliteit
Op je entreeticket staat:
✓ Multi-skilled en getalenteerd in de driehoek van mensen, processen en producten
✓ Ondernemersgeest, onderzoekend en een uitstekende mentaliteit
✓ Gericht op hoge kwaliteit, duidelijke resultaten en impact
✓ Senior ervaring in (de meeste van) de bovengenoemde expertisegebieden
✓ Sparringpartner en influencer op C-level
✓ Bewezen trackrecord in succesvolle implementatie en uitvoering van bedrijfskritische
processen, transformaties en/of projecten
✓ Sterk vermogen om complexe multi-stakeholder vereisten te verzamelen en te verenigen
in een duidelijke analyse en follow-up.
✓ Bekend met de typische AML-kaders en -processen binnen banken om substantieel
verbinding te kunnen maken met relevante experts en stakeholders
✓ Gefascineerd door data science en de ontwikkeling van next-gen advanced TM analytics
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.

