Wij zijn Open Doors en wij steunen wereldwijd christenen die om hun geloof worden vervolgd of
verdrukt. Open Doors International (ODI) is onderdeel van de internationale Open Doors-organisatie
die actief is in meer dan 50 landen. Binnen onze regionale afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika
afdeling werken we dagelijks aan onze missie voor deze regio.
Compliance wordt steeds belangrijker voor onze organisatie. Samen met onze collega’s en partners
zetten we ons dagelijks in om financiële en operationele risico’s te beheersen en te verminderen,
zodat ons werk optimaal door kan blijven gaan.
Ben jij een ervaren finance professional en ben je gemotiveerd om de vervolgde kerk te
ondersteunen? Heb jij ervaring met compliance en ben je op zoek naar een internationale uitdaging?
Lees dan verder, want wij zoeken een ervaren

Compliance officer
(32-40 uur per week)

Wat ga jij doen?
Samen met je collega ben jij verantwoordelijk voor compliance, risicobewustzijn en -reductie van
onze MENA (Middle East and North Africa) programma's. Je zorgt ervoor dat het management en
onze medewerkers op de hoogte zijn van operationele en financiële risico's en van de impact die
wetgeving op onze bedrijfsvoering heeft. Samen ontwerp en ontwikkel je een compliance
management cycle, inclusief methodologieën, instrumenten en best practices. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van compliancetrainingen en
capaciteitsopbouw van je collega’s en partners in de regio. Je maakt deel uit van onze internationale
Finance afdeling, die uit 15 professionals bestaat. In deze functie ben je maximaal 30 dagen
internationaal op reis.

Dit betekent dat je...
•

•
•
•
•
•
•
•

regelmatig overlegt met en advies geeft aan het management en de lokale medewerkers over
financiële compliance. Dit omvat advies over beleid, financiële wetgeving, control- en
auditprocedures en -resultaten;
bewustzijn creeërt door potentiële risico's te beoordelen en te monitoren;
het belang benadrukt van continue aandacht voor en verbetering van relevante financiële en
operationele processen;
contacten onderhoudt met en rapporteert aan relevante financiële en toezichthoudende
organisaties;
trainingsplannen en -programma's voor regionale en lokale teams ontwikkelt;
projecten en initiatieven coördineert met betrekking tot interne audit en audit implementaties;
op de hoogte blijft van relevante internationale compliance wet- en regelgeving;
focus hebt op het opbouwen van relaties met management, medewerkers en partners.

Jouw profiel
Ben jij op zoek naar de uitdaging om met jouw expertise de vervolgde kerk te dienen? Om succesvol
in deze functie te worden, breng jij met je mee:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal hbo werk- en denkniveau en een stevige opleiding op het gebied van financiën,
compliance, recht of bedrijfskunde;
Enkele jaren relevante werkervaring in risk, compliance, accounting of financial control, bij
voorkeur in een internationale setting;
Inzicht in financiële controles en ervaring met risk control;
Goede praktische kennis van de cultuur en gebruiken in het Midden-Oosten of Noord-Afrika;
De vaardigheid om complexe vraagstukken te vertalen naar praktische toepassingen;
Analytische vaardigheden, interculturele communicatie en intercultureel bewustzijn, resultaaten relatiegerichtheid, flexibiliteit en creativiteit;
Uitstekende beheersing van de Arabische en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
Enthousiasme voor onze missie en ons werk; je leeft en werkt vanuit je geloof en bent actief lid
van een kerk of gemeente;
Kandidaten afkomstig uit of woonachtig in het Midden-Oosten of Noord-Afrika hebben voorkeur
en prioriteit.

What’s in it for you?
Wij doen ons werk in de allereerste plaats vanuit het verlangen om de liefde van God te laten zien.
Deel jij dat verlangen met ons? Als je bij ons komt werken dan mag je rekenen op:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een unieke kans om samen met ons de vervolgde kerk te ondersteunen;
De kans om professioneel compliance op te bouwen en te implementeren in een zeer
dynamische, internationale setting;
De ruimte om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen;
Internationale, enthousiaste en betrokken collega’s;
Een informele, dynamische en samenwerkingsgerichte werkomgeving;
Flexibele werktijden en een goed thuiswerkbeleid;
Een contract met uitzicht op een vaste aanstelling;
Een prima salaris van minimaal €2.697,- tot maximaal €4.271,- bruto per maand (bij fulltime
dienstverband van 40 uur), 24 vakantiedagen, 6 aanvullende Open Doors vrije dagen, een
eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een laptop.

Interesse en solliciteren?
Stuur je cv en motivatie uiterlijk 10 januari 2022 naar d.karelse@karelserecruitment.nl. We lezen in
je brief graag waarom jij vanuit je christelijk geloof bij ons aan de slag wilt gaan.
Heb je nog vragen? David vertelt je graag meer en is bereikbaar op 06-82568838 of bovenstaand
mailadres.
Open Doors verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening
houden met de rechten en belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit
van de procedure.

