Als vastgoed belegger heeft Altera veel met wet- en regelgeving te maken. Maar ook in het
dagelijks werk zijn we ons bewust van mogelijke security issues en van potentiële risico’s die
een enorm effect kunnen hebben op de Integriteit en bedrijfscontinuïteit met zowel financiële
als reputatieschade als gevolg. Compliance risico’s moeten daarom zoveel mogelijk worden
voorkomen. Vanwege uitbreiding van onze Compliance afdeling, zijn we op zoek naar een

Compliance Officer M/V (24 uur)
Als Compliance Officer adviseer jij de stakeholders over compliance en de naleving van de
wet- en regelgeving daaromtrent. Een belangrijke en verantwoordelijke functie, want een
stabiel en betrouwbaar imago is heel belangrijk voor Altera.
Wie wij zijn
Altera Vastgoed N.V. (met een belegd vermogen van 2,5 miljard euro) biedt institutionele
beleggers toegang tot vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen en winkels. Ons
product blinkt uit in de balans tussen financiële performance en maatschappelijke impact.
Het kantoor van Altera zit in het stadshart van Amstelveen. Er werken 40 professionals bij
Altera in kleine collegiale teams met vastgoedkennis of ter ondersteuning van de organisatie.
Er heerst een open sfeer en er is aandacht voor elkaar. We gaan samen op een
verantwoorde manier voor resultaat en kwaliteit en helpen elkaar deze resultaten te behalen.
We organiseren regelmatig samen sociale (nu iets meer online) activiteiten.

Wie ben jij en wat ga je doen?
Je hebt werkervaring binnen compliance. Je wordt enthousiast van zelfstandig werken in een
overzichtelijke organisatie (40 collega’s), waar jij je inhoudelijk (drie dagen in de week/ in
overleg te bepalen welke werkdagen) bezig gaat houden met alle compliance onderwerpen
waarmee een financiële beleggingsinstelling (onder toezicht AFM) te maken heeft.
Persoonlijke groei, uitdaging en afwisseling zijn de sleutelwoorden wanneer je als
Compliance Officer bij ons in dienst treedt. Je werkt in een team met de Senior Compliance
Officer en bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele compliance cyclus (plan-docheck-act).
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van compliance beleid en deze vertalen naar operationele standaarden
en procedures in de organisatie;
Voorlichting en training geven aan de business;
Toetsen en monitoren van de naleving van compliance procedures en advies
verlenen over de te nemen maatregelen in de organisatie;
Het adviseren en/of uitvoeren van vraagstukken op specifieke gebieden, zoals Wft,
AML, CDD, FATCA, AIFMD, sanctierecht, Gedragscode, Integriteit en AVG etc.;
Risico’s in processen analyseren en waar nodig processen aanpassen om risico’s te
verkleinen;
Ongevraagd en gevraagd adviseren op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat wij vragen:
De Compliance Officer die bij ons in dienst treedt is een enthousiaste professional die zijn of
haar know-how en skills in het vakgebied compliance optimaal wil benutten en ontwikkelen.
Je beschikt over:
•
Succesvol afgeronde Master, Nederlands recht, Bedrijfskunde, Economie of
Criminologie of HBO-Rechten;
•
Actuele kennis van relevante (inter)nationale wet- en regelgeving;
•
Aantoonbare werkervaring in het vakgebied compliance;
•
Affiniteit met de financiële sector;
•
Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal en schrift;
•
Goede communicatieve vaardigheden;
•
Vermogen om zelfstandig en in teamverband te kunnen werken.
Wat wij bieden
Werken in een overzichtelijke organisatie waar de kernwaarden “helder – doordacht –
optimistisch – betrokken – integer – daadkrachtig“ centraal staan. Het werk wat wij doen
heeft betekenis en impact op de maatschappij: wij werken aan rendement en wat wij doen
moet goed zijn voor de belegger én de huurder. Zowel in financieel als maatschappelijk
opzicht.
Naast bijdragen aan deze impact bieden wij jou het volgende:
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een
tegemoetkoming in je ziektekosten en een onkostenvergoeding;
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling en compliance
opleidingsmogelijkheden;
• De mogelijkheid, bij goed functioneren, uitzicht op een vast contract;
• Er wordt een IPhone en laptop ter beschikking gesteld.;
• Je kunt met budget dat is gereserveerd voor thuiswerken jouw thuiswerkplek Arboproof inrichten;
• Een inspirerende werkomgeving waarin je jouw expertise verder kunt ontwikkelen;
• Een functie in een hechte organisatie waarbij goede prestaties en goede
samenwerking tussen collega’s hand in hand gaan, en het klantbelang centraal staat.
Hoe kun je reageren?
Kom jij graag ons hechte en betrokken team versterken? Mail een korte motivatie met je cv
uiterlijk op 1 december a.s. naar solliciteren@alteravastgoed.nl.
Een pre-employment screening, waaronder een Verklaring Omtrent Gedrag, maakt deel uit
van de sollicitatieprocedure. Tot slot volgt een arbeidsvoorwaarden gesprek.
Heb je vragen?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rina Smaal T. +31 (0)20 545 20 95
(direct) | M.+31 (0)6 46 29 16 18.
Voor meer informatie over Altera Vastgoed N.V. zie www.alteravastgoed.nl en
https://www.alteravastgoed.nl/werken-bij/
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Institutionele beleggers kunnen via onze fondsen in Nederlands vastgoed beleggen:
transparant en goed gespreid. Wij bedienen een breed palet van klanten en vinden de
meerwaarde van een brede groep van verschillende mensen ook van belang in onze eigen
organisatie. Altera verwelkomt iedereen die over de juiste competenties beschikt om te
solliciteren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, van wie je houdt, wat je gelooft en je
leeftijd.

