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VACATURE 
Compliance Officer BeNe 

Date: 14 oktober 2021 
Business Line: 
Position: 

Support function BeNe (verticalized) 
Compliance Officer BeNe (1.0 FTE) 

  
  

BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is actief op de zakelijke markt en maakt onderdeel uit van de BNP Paribas 
Group. BNP Paribas Leasing Solutions richt zich op financiële- en operationele lease-activiteiten van 
kapitaalgoederen met lokale en internationale partners (vendor-lease).  

 
Functie 
In de functie van Compliance Officer draag je bij tot het toezicht op de naleving van wet -en regelgeving 
binnen BNP Paribas leasing Solutions. Je ziet er mee op toe dat (actualisaties van) beleidsrichtlijnen 
van zowel BNP Paribas Group als Leasing Solutions worden geïmplementeerd en toegepast.  
 
Je onderzoekt transacties om witwassen, corruptie en terrorisme financiering te voorkomen en om te 
waarborgen dat financiële embargo’s gerespecteerd worden. Ook coördineer je de reacties op 
incidenten en fungeer je als een contactpersoon voor onder meer de Business Units, Corporate 
Compliance en relevante autoriteiten.  
 
Daarnaast volg je mee ontwikkelingen op in relevante wet- en regelgeving. Je analyseert deze en 
adviseert de betrokkenen over de implicaties hiervan. Verder adviseer je in markt gerelateerde zaken. 
Tevens durf je onafhankelijk van anderen tot een oordeel en nieuwe ideeën te komen en verricht je mee 
voorlichtingstaken ten behoeve van bewustwording van compliance bij het personeel. 
 
Je rapporteert aan het Head of Compliance BeNe bij BNP Paribas Leasing Solutions. 

 
Wat verwachten wij van jou 

 Je hebt een afgeronde bachelor of master opleiding (of een gelijkwaardig denk –en 
werkniveau), bij voorkeur in een financiële en/of juridische richting 

 Je hebt een ruime ervaring in de zakelijke financiële dienstverlening  

 Je hebt een uitstekend analytisch en adviserend vermogen 

 Je bent kritisch, betrouwbaar, probleemoplossend en integer 

 Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in 
woord als geschrift (kennis van de Franse taal is een pluspunt) 

 
 

 Overig 

Ben je geïnteresseerd in de functie neem dan contact op met Rob Schreuder, HR Manager BNP 
Paribas Leasing Solutions Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Chris Oris, Head of 
Compliance BeNe bij BNP Paribas Leasing Solutions. tel. +32 (0) 473 - 98 20 11  
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 30 oktober 2021 sturen naar 
rob.schreuder@bnpparibas.com  
 
 


