
Compliance analyst
Truncus (°2001, Zele) is een family office en een erkende vermogensbeheerder die klanten begeleidt in de uit-
bouw van hun vermogen. Wij zijn een Belgische, door de FSMA erkende onderneming, die geleid wordt door 
twee managing partners. Truncus is een snel groeiende onderneming waardoor leergierige en positief ingestelde  
(energieke/enthousiaste) medewerkers doorgroeikansen krijgen.

Onze waarden zijn: engagement, verantwoordelijkheid, eigenheid, discretie en wijsheid. Als medewerker is het belangrijk 
om deze waarden dagelijks in de praktijk toe te passen zodat we samen als één gemotiveerd team de doelstellingen van 
Truncus kunnen realiseren.

WIE ZOEKEN WIJ?
U zal als aanspreekpunt en specialist fungeren wat betreft diverse (inter)nationale wetgeving. Tevens heeft u een brede 
basiskennis inzake B2B- en B2C-wetgeving en contract drafting. U zal proactief en zelfstandig te werk gaan in overleg met 
de compliance officer.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Compliance:
• Procedures en beleidslijnen uitschijven en aanpassen in functie van een steeds wijzigend wetgevend landschap.
• Opleidingen geven aan medewerkers.
• Periodiek actualiseren van het Compliance Risk Assessment (CRA).
• Opstellen en uitvoeren van tweedelijnscontroles.
• Ad hoc adviezen geven aan medewerkers en leden van het directiecomité.
• Voorbereiden en opmaken van diverse rapporteringen (bv. FSMA rapporteringen).
• Zetelen in diverse werkgroepen.
• Compliance risk input m.b.t. nieuwe producten of activiteiten.
 
Legal:
• Opvolgen van nieuwe relevante wet- en regelgeving en hieromtrent adviseren.
• Opstellen en reviseren van overeenkomsten B2B en B2C.
• GDPR-implementatie. 

PROFIEL
• Een master in rechten aangevuld met 3-5 jaar relevante praktijkervaring inzake compliance binnen de financiële 

sector.
• Een goede kennis van het Nederlands en Engels, Frans is een troef.
• Grondige kennis van Officepakket: Excel, Word, Powerpoint.
• Grondige kennis van diverse rechtsdomeinen met focus op financieel recht (MiFID II, UCITS/AIF, AML, GDPR, SFDR,…).
• Grondige kennis van het gemeen verbintenissenrecht (B2B – B2C).
• Zeer sterk in organiseren, planning en opvolging.
• Interesse in de financiële markten.
• Geschreven communicatievaardigheden: een vlotte pen.
• Teamplayer.

HEEFT U INTERESSE?
Stuur uw cv en een korte motivatie naar:

Stefaan Vandenberghe
Stefaan.Vandenberghe@truncus.eu


