
 
 

Ben jij een doortastende jurist met 
verantwoordelijkheidsgevoel die graag een 
bijdrage wil leveren aan een maatschappelijk 
relevante organisatie? 

 

Wij zoeken jou. 

  

Hoofdaanklager (senior jurist) 32 - 36 uur. 

 

Je staat voor een integere en professionele banksector en wilt 
ethisch gedrag bevorderen. Je wilt impact hebben, houdt ervan om 
met complexe dossiers bezig te zijn en ervaart het als een uitdaging 
om binnen het juridisch vakgebied vernieuwend bezig te zijn.  

Daarnaast heb je leidinggevende kwaliteiten en ben je in staat om 
de Algemeen directeur te vervangen bij afwezigheid. Herken jij 
jezelf hierin? Dan ben jij misschien wel de Hoofdaanklager (senior 
jurist) die ons team komt versterken. 

 

Als Hoofdaanklager (senior jurist) heb je een belangrijke positie 
in het team en heb je een veelzijdige functie: 

 Je geeft leiding aan het team van juristen en voert ook zelf 
procedures; 

 Je rapporteert aan de Algemeen directeur, adviseert de Algemeen 
directeur en vervangt hem bij zijn afwezigheid; 

 Je voert het vervolgonderzoek uit en voert gesprekken met 
beëdigden/partijen; 

 Je formuleert de klacht en brengt zaken aan bij de Tuchtcommissie; 

 Je treedt in naam van de Algemeen directeur op als aanklager bij 
zittingen van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep; 

 Je fungeert als vraagbaak in (complexe) zaken; 

 Je hebt een coördinerende rol en je bent verantwoordelijk voor de 
kennis en inhoud; 



 
 

 Je coacht en begeleidt de juristen bij de behandeling van zaken en 
behandelt zelf de zwaardere zaken; 

 Je adviseert de Algemeen directeur weloverwogen en proactief 
aangaande algemene juridische zaken, risico’s en PR 
gevoeligheden in dossiers. Daarvoor heb je een goede mate van 
omgevingssensitiviteit en senioriteit nodig. 

 

 

Heb jij: 

 

 Een afgeronde Wo-opleiding Rechten met bij voorkeur een 
specialisatie in financieel recht of ervaring in dit vakgebied; 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een 
advocatenkantoor, toezichthouder (bijvoorbeeld DNB of AFM) en 
/of een functie bij de juridische- of compliance afdeling van een 
financiële onderneming; 

 Een onderzoekende mentaliteit waarbij je het interessant vindt om 
een juridisch vraagstuk in een breder perspectief te plaatsen; 

 Goede voelsprieten, een gezonde dosis overtuigingskracht en 
oordeelsvorming en besluitvaardig. 

 
Dan zoeken wij jou. 

 

 

Je krijgt: 

 

 Leuke professionele collega’s en een informele werksfeer; 

 Een afwisselende en verantwoordelijke functie; 

 Diverse ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden; 

 Werken in hartje Amsterdam in een prachtig monumentaal pand 
(Beursplein 5) en ook vanuit huis; 

 Een parttime of fulltime dienstverband voor 36 uur per week, in 
overleg in te delen; 



 
 

 Een tijdelijk dienstverband, met de optie tot verlenging en zicht op 
een vaste aanstelling; 

 Een marktconform salaris; 

 De CAO-Banken is van toepassing; 

 

 

Wat wij doen. 

 

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 werkzaam bij een bank in 
Nederland. In totaal vallen naar schatting ruim 66.000 personen 
onder het tuchtrecht. 

 

 

Ben jij het? 

 

Ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière? Wij nodigen je 
van harte uit om te solliciteren. Je kunt jouw brief en curriculum 
vitae vóór 13 februari 2023 sturen naar HR@tuchtrechtbanken.nl 
ter attentie van Jerry Brouwer, onder vermelding van 
Hoofdaanklager. 

 

 

Goed om te weten. 

 

Voor deze functie worden referenties geraadpleegd. Een Pre-
Employment Screening maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van 
de sollicitatieprocedure. 

 

Lees meer over Tuchtrecht Banken op: www.tuchtrechtbanken.nl. 
Heb je vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op 
met Jerry Brouwer via 020-7608090. 



 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld. 


