Senior jurist
Wat ga je doen?
Als senior jurist heb je een belangrijke rol in de eerste fase van dossiers en ben je een belangrijke
steunpilaar voor de aanklager(s). In de dagelijkse praktijk ben je verantwoordelijk voor de intake en
eerste beoordeling van de gemelde (complexe) integriteitsincidenten. Samen met de aanklager(s)
bepaal je welke incidentmeldingen nader onderzocht en behandeld zullen worden. Daarnaast biedt
je in meer algemene zin ondersteuning aan de aanklager(s) bij onderzoeken en tuchtprocedures.
Je hebt een coördinerende rol bij complexe incidentmeldingen, voert in overleg met de aanklager(s)
het eerste (voor)onderzoek uit en doet de eerste beoordeling(en). Je voert gesprekken met partijen
en zorgt voor de uitwerking daarvan. Naast het ondersteunen van de aanklagers schrijf je tevens zelf
beslissingen. Ook analyseer je juridische vraagstukken en werkt deze uit.
Wat vragen wij?











Voltooide rechtenstudie (strafrecht of civielrechtelijke afstudeerrichting, bijvoorbeeld financieel
recht) HBO met enige jaren ervaring/ WO opleiding;
Aantoonbare werkervaring in een juridische omgeving (ong. 7 jaar);
Aantoonbare affiniteit met het doel van Tuchtrecht Banken;
Aantoonbare affiniteit met de financiële dienstverlening;
Nauwkeurigheid, integriteit en transparantie;
Tact en doortastendheid;
Zelfstandige werker met verantwoordelijkheidsgevoel;
Kwaliteitsgericht en analytisch vermogen;
Pro-activiteit, flexibiliteit en een pragmatisch insteek;
Omgevingsbewustzijn.

Om teleurstelling te voorkomen vragen wij je alleen te reageren wanneer je voldoet aan
bovenstaand profiel.
Wat wij bieden









Een professionele maar informele werksfeer;
Een afwisselende functie en bijdragen aan een taak die grote maatschappelijke aandacht en
betekenis heeft;
Goede ontwikkelingsmogelijkheden;
Diverse opleidingsmogelijkheden;
Werken in hartje Amsterdam (Beursplein 5);
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. opleidingsmogelijkheden, een
sportregeling en diverse sociale activiteiten;
Dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie van een vaste aanstelling. Je bent in dienst bij
DSI en wordt gedetacheerd bij Tuchtrecht Banken;
De Algemene Bank-CAO is van toepassing.

Voor deze functie worden na overleg referenties geraadpleegd en zal de DSI-screening moeten
worden doorlopen alvorens de aanstelling plaatsvindt. Een test, zoals een schrijftest of eventueel
een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Wat wij doen
De Stichting Tuchtrecht Banken (www.tuchtrechtbanken.nl) is verantwoordelijk voor het tuchtrecht
zoals dat verbonden is aan de ‘Bankierseed’ en daarmee voor de handhaving van de bijbehorende
Gedragscode. Deze geldt voor alle personen die in dienst zijn bij of in bepaalde gevallen extern zijn
ingehuurd door Banken met een Nederlandse bankvergunning. In totaal vallen naar schatting ruim
90.000 personen onder het tuchtrecht.
De Stichting Tuchtrecht Banken maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van de
ondersteuning door de Stichting DSI. DSI heeft 19 jaar ervaring met tuchtrecht in de financiële
sector en treedt op als aanklager indien beëdigden de regels, zoals opgenomen in de Gedragscode,
overtreden. Ook faciliteert en huisvest DSI het bureau van de Stichting.
Hoe wij werken
DSI is een informele en professionele organisatie waardoor er een prettige en collegiale werksfeer
heerst. Wij doen werk van maatschappelijke betekenis en gedragen ons daarnaar. De organisatie- en
communicatielijnen zijn kort en er is volop ruimte en aandacht voor persoonlijke ontplooiing en
initiatieven
Contact en informatie
Indien wij je enthousiast hebben kunnen maken en je interesse hebt in deze functie, dan ontvangen
we graag vóór 14 december 2018 je uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt deze per
e-mail sturen naar vacature@dsi.nl ter attentie van Matthias Bijleveld, o.v.v. senior jurist.
Neem voor meer informatie contact op met Matthias Bijleveld (Aanklager) via 020 – 760 8091.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

