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VACATURE REGULATORY ANALIST  

Ben jij ambitieus, gericht op verandering en niet bang voor een goede uitdaging? In deze 

functie start je in je eerste maanden al bij één van onze grootste klanten. Nieuwsgierig? 

Lees dan snel verder! 

 

 

 

 

 

Over AF Advisors  

Wij zijn een snelgroeiend research & consultancy kantoor gevestigd in het centrum van Rotterdam. 

Sinds 2008 adviseren en ondersteunen onze consultants en projectmanagers financiële 

dienstverleners met vraagstukken en projecten op het gebied van het structureren van 

beleggingsoplossingen en alle bijbehorende processen. Onze klanten zijn grote financiële instellingen 

zoals verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders, banken en beleggingsondernemingen. Enkele 

bekende namen van onze klanten zijn Robeco, NN Investment Partners, Aegon Asset Management, 

MN, APG en PGGM. Door het groeiende aantal opdrachten willen we ons team uitbreiden met een 

nieuwe Regulatory Analist. 

 

 

Wat je gaat doen 

In de functie van analist leer je in sneltreinvaart alles wat je moet weten over asset management. Je 

gaat je verdiepen in de interactie tussen beleggingen en financiële wetgeving. Je geeft niet alleen 

advies over financiële wetgevingsvraagstukken, maar houd je ook bezig met de implementatie ervan 

bij onze klanten. In de eerste maanden ga je direct aan de slag met een opdracht voor een van onze 

klanten. Tijdens deze opdracht en onze interne opleiding maak je nader kennis met het vakgebied en 

onze klanten. Ook ga je de consultants, directors en partners ondersteunen bij lopende, impactvolle 

opdrachten en krijg je veel verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit dat je bezig bent met 

projecten rondom: 

 

- Impactanalyses van nieuwe wet- en regelgeving 

- Implementatie van financiële wet- en regelgeving, voortkomend uit onder andere MiFID, AIFMD, 

UCITS en ESG disclosure regulation 

- Duurzaamheidsvraagstukken 

- Vergunningsaanvraagtrajecten 

- Governance en compliance vraagstukken 

- Structurering van beleggingsproducten 

- Inrichting asset managementorganisatie 
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Wie je bent 

Naast affiniteit met financiële dienstverlening en de onderwerpen waarin wij 

gespecialiseerd zijn, zoeken wij een nieuwe collega die: 

- Een (bijna) afgeronde masteropleiding heeft in Rechtsgeleerdheid 

- Aan het begin staat van haar/zijn carrière (maximaal 2 jaar werkervaring)  

- Interesse heeft om verder te kijken dan de wet en om samen te werken 

met andere disciplines 

- Geïnteresseerd is in de financiële sector en beleggen 

- Gemakkelijk nieuwe contacten legt 

- Denkt in oplossingen in plaats van problemen 

- Analytisch en kritisch ingesteld is met oog voor detail 

- Gemotiveerd is om continu op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen in het vakgebied 

 

Wat wij jou bieden 

- Uitdagende opdrachten bij grote klanten met veel verantwoordelijkheid 

- Goede doorgroeimogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling en 

trainingen 

- Leren van experts op hun vakgebied 

- Persoonlijke begeleiding en feedback 

- Gezellige collega’s en een informele werksfeer 

- Regelmatige borrels en activiteiten 

- Een concurrerend salaris  

 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan maken we graag kennis met je! 

Mail je CV en motivatiebrief naar info@af-advisors.nl. 


