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Crime – Financial Economic Crime Specialist 

Opleidingsniveau HBO/WO 

Locatie Utrecht, Amsterdam – Nederland 

Contract  Flexibel, ZZP 

FEC Specialist  

Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialisme die 

elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal 

resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze 

klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie zorgen voor impact.  

Via Consignium ga je aan de slag als FEC Specialist, welke zich bezig gaat houden met het 

verrichten van diepgaand onderzoek naar (groot) zakelijke klanten ter voorkoming van financiële 

economische criminaliteit. Als FEC Specialist beoordeel je klantsignalen, verricht je (meer 

complexe) onderzoeken op het terrein van Customer Due Diligence en stel je hiervan reviews op.  

Met persoonlijke begeleiding en opleidingen/trainingen zorgt Consignium dat je het maximale uit 

jezelf en de opdracht kunt halen en daarmee het beste resultaat kunt leveren voor de 

opdrachtgever. 

Wat houdt de rol in? 

Een sterk analytisch vermogen en zelfstandig kunnen werken vinden wij een must have voor deze 

rol. Daarnaast ben je bereid een flexibele arbeidsrelatie aan te gaan.  

- Gedegen onderzoek doen naar integriteit van klanten, inclusief zelfstandig risico-

afweging 

- Onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van klanten (van opdrachtgevers), haar 

bedrijfsactiviteiten, het bestuur en uiteindelijk belanghebbenden en het doen van diverse 

screenings 

- Transacties beoordelen op het gebied van de Wwft en de sanctiewet- en regelgeving 

- Het zorgdragen dat de CDD processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden 

afgerond 

 
Gevraagd profiel 
 

- Je kunt bij ons aan de slag op tijdelijke of projectbasis 
- Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring in het verrichten van klantonderzoek en beschikt over 

aantoonbare kennis van de technieken en methodieken die binnen het KYC vakgebied 

worden toegepast; 
- Gecertificeerd Anti Money Laundering Specialist (CAMS) is een pre; 
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- Jij hebt ervaring met complexe dossiers, (juridische) vraagstukken en de veranderende 

wet- en regelgeving. 

- Ervaring met het in kaart brengen en beheersen van risico’s binnen Compliance en/of 

Operational Risk (ervaring met het uitvoeren van Systematische Integriteit Risico Analyse 

(SIRA)); 

- Je beschikt over kennis van compliance eisen en procedures, bancaire processen en 

producten en op de hoogte van de actuele thema’s; 
- Kennis van (een van) deze dossiers is een pre: AML, CDD, DFA, EMIR, MiFID, FATCA, CRS, 

WWFT; 

Wat biedt Consignium?  

- Salaris dat past bij jouw ervaring en verantwoordelijkheid  

- Divers portefeuille van klanten en opdrachtgevers 

- Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

- Een informele werkomgeving met leuke collega's 

- Bonusregeling 

- Ruimte voor opleidingen en training  

- Laptop/tablet, vergoeding gebruik eigen auto/openbaar vervoer, vergoeding mobiele 

telefoon  

Solliciteren 

Het cv met begeleidend schrijven kan per e-mail worden gestuurd aan Mw. D.Dizdar - Jelacic  

(Dalila) via ddizdar@consignium.nl  

Bedrijfsprofiel  

Consignium is kennispartner in GRC (organisatiesturing, beheersing en toezicht) en flexibele 

arbeid. Dit houdt in dat opdrachtgevers worden geholpen bij het zoeken, vinden en selecteren 

van interimprofessionals. Anderzijds worden professionals geholpen bij het vinden van 

interessante en uitdagende opdrachten bij onze opdrachtgevers.  

Consignium heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd van gedreven professionals 

die werkzaam zijn in diverse segmenten van de markt. Op deze manier wordt uit een groot 

netwerk van gedreven interimmedewerkers geput. Hiermee wordt een tekort in expertise bij een 

opdrachtgever snel ingevuld. Consignium maakt de juiste match tussen organisaties en 

professionals. 

mailto:ddizdar@consignium.nl

