Senior Risk & Compliance
Officer for social banking
Buddy Payment in Rotterdam

Working week: 32 uur
Experience level: Senior
Role: Legal, Analyst, Auditing

Industry: Fintech
Company size: start-up scaling up
Company type: private

EMPOWER THE PEOPLE

Buddy Payment is een Rotterdamse Social Fintech die met de Buddy-app een technologische revolutie
ontketent binnen het sociaal domein. De Buddy-app is een platform dat internetbankieren en budget
coaching combineert voor het financieel stabiliseren van kwetsbare Nederlanders. Buddy Payment
maakt gebruik van een (PSD2) Betaalvergunning van De Nederlandsche Bank waardoor zij mee kan
kijken op de bankrekeningen van de gebruiker. Door het inzetten van slimme technologie en
zelflerende analyse-algoritmes zorgt Buddy voor inzicht, overzicht en controle op de financiën.
Nederland heeft te maken met een enorm schuldenprobleem, 40% van onze Nederlandse huishoudens
hebben te maken met financiële zorgen. De helft van deze groep heeft oplopende schulden. Bij Buddy
werk je samen met een gedreven en professioneel team om deze doelgroep met innovatieve
technologieën steeds beter te kunnen ondersteunen en zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van
leven!

THE JOB

Lees ook het artikel van De Volkskrant over Buddy

Omdat Buddy werkt voor kwetsbare Nederlanders én omdat er wordt gewerkt met financiële
gegevens, is de Compliance Functie een van de belangrijkste in de onderneming. Gerenommeerde
klanten zoals gemeenten, kredietbanken, schuldhulpverlening organisaties en zorginstellingen willen
zich ervan verzekeren dat de compliance onderwerpen zeer goed zijn afgedicht. Daarbij voldoet Buddy
aan alle eisen zoals gesteld door haar toezichthouders. Het gaat hierbij om De Nederlandsche Bank,
de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Consument &
Markt.
Jouw rol binnen Buddy is om alle gestelde compliance eisen te doorgronden en processen op te stellen
waardoor de onderneming binnen het wettelijk kader opereert en blijft opereren. Daarbij is van belang
dat je communicatief vaardig bent en een sparringpartner kunt zijn voor het management, de interne
ontwikkelaars en klanten van Buddy. Ook ben jij op dit gebied het eerste aanspreekpunt richting
externe partijen en toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank.

Acquisition on this vacancy is not appreciated.

WHAT YOU GET

FROM US

✓ Social impact; jij zet je in voor een schaalbare
oplossing voor schuldproblematiek
✓ Een bruto salaris tussen €3.800 - €4.950 per
maand (o.b.v. 40 u), afhankelijk van jouw
ervaring
✓ Een pensioenregeling en standaard
vakantietoeslag
✓ Flexibel in te richten werkdagen
✓ Een NS Businesscard voor alle werk gerelateerde
reizen
✓ Een zit-sta bureau en zelf te kiezen hardware
✓ Een dynamische en inspirerende werkomgeving
met uitzicht over Rotterdam en een zonnig
dakterras
✓ Een maandelijkse vrijdagborrel en team building
lunches met collega’s

SKILLS WE
REQUIRE
Je hebt een HBO- of WO opleiding afgerond, bij
voorkeur in een juridische richting. Je hebt meer
dan 5 jaar ervaring op het gebied van Risk en
Compliance. Je hebt gewerkt bij een gemeente,
of een financiële instelling en bent bekend met
de AVG- en Wft-wetgeving. Je beschikt over een
groot analytisch vermogen, je bent niet bang om
je mening te geven en je bent kritisch. Je bent
een probleemoplosser, je accepteert niet de
status quo en bent altijd op zoek naar creatieve
oplossingen.

WHAT WE ASK

FROM YOU
-

-

-

-

-

-

Het controleren en aanpassen van relevante
beleidsprocessen om ervoor te zorgen dat
Buddy voldoet aan de eisen gesteld door
toezichthouders en klanten
Het onderhouden en ontwikkelen van een
compliance dashboard voor het structureren
van de compliance werkzaamheden
Het uitvoeren van periodieke
nalevingscontrole-activiteiten en
risicobeoordelingen
Het adviseren en periodiek informeren van de
operationele afdelingen, het Management
Team en klanten van Buddy
Het controleren van klantacceptatieprocessen
(CDD) op basis van Wwft- en AML-wetgeving
Je bent contactpersoon voor externe partijen
en toezichthouders aangaande compliance
vraagstukken
Jij neemt een leidende rol in het team bij de
aanvraag van de tweede Betaalvergunning van
Buddy (Betaalvergunning 7, PISP)

APPLICATION
PROCEDURE
Wij ontvangen graag een CV en sollicitatiebrief.
Wij reageren binnen 14 dagen!
Gebruik voor je solicitatie:
careers@buddypayment.nl.

