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Sr. Governance, Risk & Compliance (GRC) specialist  

Functie Senior GRC consultant  

Locatie Leusden (Utrecht, Midden Nederland) 

Dienstverband en uren Loondienst, fulltime – 36-40 uur per week. 

  

Consultant Legal & Compliance 

Consignium bestaat uit een team van consultants met verschillende specialismen die elkaar 

versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen wij 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 wij voor impact.  

Om onze ambitieuze uitbreidingsplannen te realiseren zijn wij op zoek naar een ervaren 

fulltime GRC specalist, welke aan de slag zal gaan op ons kantoor in Leusden en desgewenst op 

locatie van de klant.  

Wat houdt de rol in? 
 

Ben je iemand die op zoek is naar een veelzijdige functie binnen een snelgroeiende organisatie? 

Als senior GRC consultant bij Consignium adviseer je niet alleen onze klanten op het gebied van 

Governance, Risk en Compliance, ook: 

 

• Ben je in de lead op projecten rondom GRC; 

• Stuur je junior (GRC) consultants aan;  

• Werk je mee aan de groei van onze organisatie door business development; 

• Train je consultants op het gebied van GRC;  

• Ondersteun je ons sales team bij GRC vraagstukken; 

 

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat je processen kan managen, maar ook ondernemend en 

initiërend kunt werken in projecten. Daarnaast herken je trends en ontwikkelingen bij de 

(governance van) klanten en weet je dit te vertalen naar concrete acties en verbeterpunten.  

 

HBO/academisch werk- en denkniveau en meerdere jaren aantoonbare consulting ervaring 

vinden wij een must have. Daarnaast ben je fulltime beschikbaar. Gezien de omvang van de 

organisatie is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven.  

 
Jouw verantwoordelijkheden: 
 

- Ondersteunen en medeverantwoordelijke voor de kwalitatief hoogwaardige uitvoering 

van opdrachten op het gebied van Governance, Risk en Compliance; 
- Grote inhoudelijke expertise: impact creëren;  
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- Met jouw kennis van branche, bedrijfsprocessen en techniek vertaal je complexe 

vraagstukken naar een heldere GRC oplossing; 
- Opmaak en oplevering van documentatie en rapporten, zowel in het Engels als 

Nederlands. 
- Projectmanagement. Verantwoordelijk voor de planning van eigen opdrachten en contact 

met opdrachtgevers.   
- Aansturing van junior consultants;  

- Belangrijke bijdrage leveren aan het commercieel uitbouwen van Consignium   
- Bijdragen aan het vergroten van ons netwerk en naamsbekendheid. 

  
Afhankelijk van interesses en competenties kunnen innovatieve ideeën worden omgezet in 

acties.   

Wij vragen: 

- Minimaal 5-10 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij een 

professionele organisatie die acteert in een complexe en snel veranderende omgeving; 

- Academisch werk- en denkniveau. Dat betekent dat je beschikt over een afgeronde 

academische opleiding, aangevuld met een RA of RC-opleiding; 

- Uitgebreide kennis en meerjarige relevante ervaring op het gebied van het (corporate) 

governance, frameworks, risk- en compliance en relevante wet- en regelgeving; 

- Je bent professioneel, slagvaardig en ondernemend waarbij de klant altijd centraal staat;   

- Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, luister- en 

presentatievaardigheden. Zowel in het Nederlands als Engels;  

- Je bent ondernemend ingesteld en ziet uitdaging in het zoeken naar kansen;  

- Je bent een zelfstarter en creatief in het bedenken van oplossingen;  

- Ervaring met netwerken, acquisitie of bestuurlijke functies is een pre;  

- Je bent ambitieus en in staat zowel jezelf als je collega’s verder te ontwikkelen;  

- Je past goed in een kleine, ondernemende en groeiende organisatie;  

Wij bieden: 

- Diverse portefeuille van klanten en opdrachtgevers; 
- Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid; 

- Een informele werkomgeving met leuke en professionele collega's; 

- Marktconform salaris & secundaire arbeidsvoordelen; 
- Ruimte voor opleidingen en training  
- Laptop/tablet, vergoeding gebruik eigen auto / openbaar vervoer, vergoeding mobiele 

telefoon  
- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde 

tijd.  
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Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens  
Jouw sollicitatie kun je richten aan de mw. D. Dizdar (Dalila) via ddizdar@consignium.nl    

 

Voorwaarden indiensttreding: 

 

• Verklaring omtrent gedrag  
• Navragen van referenties  
• Kopie diploma  
• Beschikking over een rijbewijs B  
• Geheimhoudingsverklaring (afhankelijk van eindklanten)  
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