VACATURE POLICY EN COMPLIANCE OFFICER
CKV is je misschien niet bekend. Vandaar deze korte kennismaking. Wij zijn een kleine spaarbank met
hoofdzetel te Waregem. Je kent het wellicht “small is beautiful”. Wel dit past perfect bij ons. Drieënzestig
jaar jong tellen wij op vandaag een vijftigtal enthousiaste medewerkers met een gemiddelde anciënniteit
van tien jaar die zorgen voor onze groei en rendabiliteit. Enkele cijfers, ons balanstotaal en ons resultaat
verviervoudigden in tien jaar tijd en wij kenden als nichespeler geen impact van de bankencrisis.

Wil je ons team versterken, hier is je kans.
Wij zijn op zoek naar een policy en compliance officer die enerzijds zal bijdragen aan het opzetten van
een policy house met oog op het inzichtelijk krijgen van interne en externe regelgeving en anderzijds
zal bijdragen aan de beheersing van het reputatierisico van onze bank.

Jouw opdrachten
-

-

Opmaak, update en aanpassing van reglementen en policies over alle diensten (legal,
compliance, risk, kredieten, depositowerving,…) heen, dit in samenwerking met de key
medewerkers van CKV;
Bijhouden van alle relevante regelgeving en wetgeving en de impact ervan op CKV;
Monitoring van de naleving van de compliance wetgeving;
Meewerken aan verplichte rapporteringen binnen de compliance regelgeving;
Je rapporteert hierbij direct aan de Head of Compliance.

Wij vragen
-

Je beschikt minstens over een master rechten of gelijkwaardig door ervaring
Je bent analytisch, discreet en leergierig
Je hebt een vlotte pen
Je bent stressbestendig en resultaatgericht
Je bent tweetalig Nederlands/Frans en je hebt ook een goede kennis van het Engels
Je communiceert diplomatisch
Je ben bereid opleidingen te geven
Je kan goed autonoom werken maar bent tevens een teamplayer
Ervaring op een compliance afdeling is een troef, maar geen must

Wij bieden
-

Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur
Een competitief en aantrekkelijk salarispakket met verschillende extralegale voordelen
Een gevarieerde en dynamische functie met uitdagingen binnen een jong top team
Een job in een stabiele, professionele, maar tegelijkertijd aangename en informele werksfeer

Interesse?
Mail jouw brief met cv naar sollicitatie@ckv.be t.a.v. Dhr. Luc Boret, HRO.

