
 

(Junior) Financial Crime Data Analyst 

 

Inleiding 

 

De Cel voor Financiële Informatieverwerking of Belgische Antiwitwascel , ideaal gelegen vlakbij de 

Louizalaan en heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer, zoekt een (junior) Financial Crime  Data-

analist voor haar operationele directie. 

 

Wie zijn wij?   

Wij zijn een onafhankelijke administratieve overheid die de centrale schakel vormt binnen het stelsel 

ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

 

Onze opdracht?  

De CFI is belast met de analyse van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden 

met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die aan ons gemeld worden door bij wet 

aangeduide ondernemingen en personen. 

Wij hebben een maatschappelijke opdracht en spelen een actieve rol om te voorkomen dat witwassen 

de Belgische economie en het financieel verkeer zou ontwrichten. 

 

Onze waarden?  

Integriteit, loyauteit, en een positieve en constructieve betrokkenheid bij de opdrachten van de Cel. 

 

 

Uw functie 

 Je kan grote hoeveelheden data verwerken, voorstellen en samenvatten in operationele 

rapporten of verslagen en criminele netwerk analyses 

 Je werkt samen met diverse operationele/strategische diensten om in de binnenkomende 

stroom aan informatie, gegevens te verzamelen, te filteren en te prioritiseren en nieuwe 

typologieën te detecteren. 

 Je werkt samen met strategische en operationele analisten in grote of complexe netwerk- of 

themaonderzoeken  



 Je draagt bij aan de digitale transformatie van onze FIU, je denkt conceptueel mee en helpt 

bij het aanpassen of optimaliseren van bestaande procedures 

 Je  identificeert de tools- en dashboard- behoeften van alle stakeholders binnen onze 

organisatie en je werkt mee aan nieuwe en vaste dashboards voor de verschillende 

diensten.   

Uw profiel 

 Je hebt sterke analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit 

 Je stelt de tevredenheid van de eind-gebruikers en het belang van de CFI-CTIF centraal en 

houdt rekening met de behoeftes van de gebruikers. 

 Je bent enthousiast, creatief en durft initiatief te nemen. Je kan zelfstandig werken, maar bent 

ook een teamplayer.    

 Je spreekt Nederlands met actieve kennis van Frans (of vice versa) of Engels met actieve kennis 

van Nederlands of Frans 

 Je hebt een goede kennis van en/of ervaring met SQL en R of Python. 

 Je hebt kennis of interesse in BI analyse en BI ontwikkelingen en je bent thuis in de wereld van 

Data Visualisatie.  

 Jouw studie had een focus  op Data analyse.  Je hebt een diploma van bachelor of master in 

een voor deze functie relevante opleiding.  Relevante ervaring als data analist of gelijkaardige 

posities is een troef.  

 

Ons aanbod 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur (36u15 per week). 

 Een aantrekkelijk marktconform salarispakket met talrijke extralegale voordelen. 

Stuur uw sollicitatie- en motivatiebrief naar: job@ctif-cfi.be  
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