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Juridisch & Compliance Officer Ostrica B.V. (32uur, standplaats Amstelveen) 

Functie met een commerciële inslag 

 

OSTRICA 
Ostrica is een technologie- en kennisrijk bedrijf dat zich dankzij zijn academische en 
kwantitatieve achtergrond heeft kunnen ontwikkelen tot een succesvolle fin-tech 
vermogensbeheerder. Als actief asset- en riskmanager bieden we onze oplossingen en 
diensten aan HNWI, bedrijven, stichtingen en institutionele klanten. We hebben ons 
gepositioneerd als een nichespeler in het ontwikkelen van een unieke mix van kwantitatieve 
en fundamentele beleggingsstrategieën in het afgelopen decennium. Als bedrijf leggen we de 
focus op onze ondernemende klanten en staan alle medewerkers ten dienste van deze 
ondernemende klanten. 
 
Wie zoeken wij: 
Heb je jarenlang het idee het altijd anders te willen doen maar nooit de kans gehad of gepakt? 
Misschien word je warm voor deze uitdagende functie in een omgeving die groeiende is. 
 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar die persoon die juridisch is geschoold, ervaring heeft in 
de financiële wereld, zelfstandig is, de regels goed kent en respecteert maar die echt 
commercieel meedenkt hoe het voor de ondernemende klant nog beter kan. Het lijkt er in de 
praktijk de laatste jaren steeds meer op dat de regels, die eigenlijk gericht zouden moeten zijn 
op de bescherming van cliënten, door bedrijven op een zodanige wijze worden toegepast dat 
het lijkt alsof cliënten niet meer welkom zijn. Geen goede ontwikkeling vinden wij. Je bent 
zelfstandig en hebt die drive om zaken ten goede van klant en Ostrica te willen veranderen of 
verbeteren. 
 
Omschrijving positie: 
Binnen Ostrica stelt onze nieuwe collega het bedrijf en de klant centraal binnen het speelveld 
dat door de regelgeving wordt bepaald en niet andersom. Wij vinden dat de Officer niet aan 
de zijlijn dient te staan, maar onderdeel uitmaakt van het operationele bedrijf en meewerkt 
aan een klantgerichte instelling. Regels worden gerespecteerd maar wij vinden het belangrijk 
dat ze niet ‘klakkeloos’ maar doordacht worden ingevoerd. Wat voor effecten hebben de 
regels op de toekomstige onderneming en op haar relatie met ondernemende cliënten en/of 
leveranciers en hoe kunnen we een zodanige invulling geven zodat de onderneming en de 
ondernemende cliënten een voordeel verkrijgen ten opzichte van de concurrentie. We willen 
niet stil staan maar vooruit en daar speel jij een hele belangrijke rol in. 
  
Als Juridisch & Compliance Officer geef je een oordeel over de mate van beheersing van 
compliance risico's. Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie, de leveranciers en 
eventueel toezichthouder(s) in het bevorderen van beheersing van compliance risico's. Je bent 
de reviewer en beschermer van de integere bedrijfsvoering binnen Ostrica, bijvoorbeeld waar 
het gaat om naleving van wet- en regelgeving. De zorgplicht voor onze klanten en onze 
reputatie als integere financiële onderneming zijn daarbij van groot belangrijk.  
 
In deze rol zien wij graag dat jij de contracten met leveranciers beoordeelt en zorg draagt voor 
een goede afronding. Je opereert zelfstandig en onderhoudt zelf de contacten met 
leveranciers en cliënten.  
 
Naast genoemde controlewerkzaamheden werk je nauw samen met de Cliënt Service Desk 
(CSD) om actief te helpen de klanten op een juiste manier te kunnen ‘onboarden’. In jouw rol 
help je mee om het werk efficiënter te maken van de compliance methodiek en processen 



 

binnen de operatie waar deze de klant – compliance relatie raken. Compliance wordt vaak 
gezien als staf functie maar bij Ostrica ben je onderdeel van de operatie en heb je een actieve 
rol richting cliënten, Sales en CSD. 
 
Als je denkt dat je alleen staat dan kunnen we je geruststellen. Ostrica maakt ook gebruik van 
goede partners die ondersteuning kunnen bieden waar nodig. Samenwerken is belangrijk en 
moet hoog in het vaandel staan. 
 
Beloning: 
 
Naast een markt conforme vaste beloning zal de beloning ook een variabele component 
kennen. De variabele component zal een functie zijn van de mate waarin de bureaucratie 
in de processen wordt teruggedrongen (middels ICT en betere efficiency). 
 
Vereisten: 

 Opleiding op academisch niveau, bij voorkeur in een juridische, bedrijfseconomische of 
accountancy afstudeervariant. Een bedrijfsjuridische achtergrond is een pre; 

 Ervaring in een vergelijkbare functie met het vormgeven en implementeren van 
compliance beleid. Bij voorkeur opgedaan bij een bank, beheerder of 
beleggingsonderneming; 

 Ervaring met leverancierscontracten; 
 Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van compliance- en financiële 

toezicht wetgeving. De wereld van Wft, Bgfo, UCITS, CDD, KYC, EBI, DVD, PEP et 
cetera is voor jou bekend terrein; 

 Inzicht in bedrijfsprocessen bij financiële instellingen en in staat zijn de vertaalslag te 
maken van wet- en regelgeving naar bedrijfssituaties; 

 
Resultaat- en aandachtsgebieden: 

 Gesprekspartner zijn Directie 
 Gesprekspartner van onze leveranciers om samenwerkingsverbanden te stroomlijnen 

en efficiënter te maken  
 Leverancierscontracten; 
 Compliance, met andere woorden het borgen dat in- en externe regels op de juiste 

wijze worden nageleefd; 
 Compliance integreren met commercieel belang voor klant en Ostrica; 
 Ondersteunen CSD met onboarding (complexe) klanten; 
 Risicomanagement voor wat betreft de identificatie, analyse en beoordeling van 

risico’s; 
 Aandacht voor de administratieve organisatie en interne controles (AO/IC), die gericht 

is op het verstrekken van juiste en volledige stuur- of managementinformatie; 
 Het uitvoeren van interne controles in het kader van compliance en de AO/IC; 
 Vormgeven en efficiënter maken van de compliance functie binnen Ostrica B.V.; 
 Creëren van bewustzijn voor compliance, risicomanagement en AO/IC; 
 Opstellen en implementeren van kaders en procedures op het gebied van compliance 

en AO/IC; 
 Adviseren, monitoren en het coördineren van audits op het gebied van compliance en 

AO/IC; 
 Vertalen van wijzigingen in compliance gerelateerde wet- en regelgeving naar interne 

richtlijnen en procedures. 
 Opstellen en indienen van rapportages aan toezichthouders 
 Coördineren van (eventuele) klachtenprocedures 

 
Kerncompetenties: 

 Integer, betrouwbaar en onafhankelijk; 



 

 Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als 
Engels. 

 
Aanvullende competenties: 

 Resultaatgericht en aantoonbaar in staat projecten te leiden, plannen en organiseren; 
 Omgevingsgericht met gevoel voor de balans commercie – compliance; 
 Overtuigingskracht met organisatiesensitiviteit; nauwkeurig, stressbestendig en sterk 

in je schoenen staan; 
 Teamgericht, analytisch sterk en goed verbanden kunnen leggen; 
 Overzicht kunnen houden; 
 Doorzettingsvermogen en initiatief kunnen nemen; 
 Zelfstandig snel en efficiënt kunnen werken. 


