
Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een: 
 

Legal Officer 
40 uur 

Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van ongeveer 1.5 jaar (tot einde 2020) 

 
 
Wat ga je doen? 
Jij werkt in het Legal & Compliance (“L&C”) team van Santander Benelux en ondersteunt de L&C 
Director Benelux en de L&C counsel bij de dagdagelijkse werkzaamheden op een breed terrein van 
juridische en compliance aangelegenheden.  
 
Jij ondersteunt het L&C team bij o.a. de volgende zaken:  

 het opstellen van rapportages voor het hoofdkantoor; 

 het verzamelen van relevante informatie voor o.a. rapportages; 

 het opstellen van memo’s; 

 het monitoren van nieuwe relevante wetgeving; 

 het opzetten van een digitale kennisomgeving; 

 het verder professionaliseren van processen en procedures; 

 het ondersteunen en deelnemen aan verschillende L&C projecten. 

Wie ben jij? 
Jij bent een hands on, zelfstandige en proactieve professional op juridisch gebied. Je weet snel 
(complexe) informatie te verwerken en structuur hierin aan te brengen. Je hebt uitstekende 
communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Verder ben je flexibel en 
vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de afdeling Legal & 
Compliance, waarbij je samen zult werken met een vooruitstrevend en dynamisch team. Je hebt bij 
voorkeur een afgeronde juridische opleiding of aantoonbaar vergelijkbaar werk- en denkniveau. 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn onderdeel van Santander Group. Eén van de grootste financiële instellingen ter wereld. Een 
wereldspeler. Wij, Santander Consumer Finance Benelux, zijn sinds 1985 actief in de markt van 
consumentenfinancieringen. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht en ons bijkantoor in Merelbeke (vlakbij 
Gent) in België. Ons Benelux team bestaat uit meer dan 350 collega’s.Onze kernactiviteiten zijn 
autofinancieringen (alleen in Nederland) en consumptieve kredieten (persoonlijke leningen en 
kredietkaarten). 
 
Onze visie 
Wij willen mensen en bedrijven helpen groeien door middel van verantwoorde consumentenleningen, 
de beste klantenservice en de beste ondersteuning aan onze partners. Wij doen dit op een manier die 
Simple, Personal en Fair is. 
 
Official Sponsor if the UEFA Champions League  
Sinds dit seizoen is Santander Offical Sponsor of the 
UEFA Champions League. Dit past heel goed bij ons. 
Samenwerken als één team is belangrijk voor ons.  
 
Wat bieden wij?  
Bij ons krijg jij de unieke kans om intern met 15 
verschillende nationaliteiten samen te werken. Wij zien 
onze collega’s als ons kapitaal. Dit betekent dat wij jou graag helpen om te groeien en hopen dat jij 
klaar bent om de kansen en uitdagingen te grijpen als die zich voordoen. Bij ons wordt initiatief 
gewaardeerd, creativiteit gestimuleerd en zijn nieuwe ideeën altijd welkom. Naast een marktconform 
salaris oplopend tot € 53.000,-- (afhankelijk van ervaring) inclusief 13e maand en vakantiegeld, bieden 
wij een prestatiebonus oplopend tot max 10%, 27 verlofdagen per jaar, 10% bijdrage voor de 
collectieve zorgverzekering en diverse opleidingsmogelijkheden.  
 



Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van ongeveer 1.5 jaar (tot einde 2020) en wordt op basis 
van een tijdelijk dienstverband ingevuld. 
 
Onze inzet om als werkgever bij de top te horen is voor het tweede jaar op rij beloond. Wij zijn trots op 
onze officiële Top Employer 2019 certificering in Nederland, België en Europa!  
 

 
 
Meer informatie 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de afdeling HR via 
hr@santander.nl of bel 030-6388832. 
 
Direct reageren? 
Dit is de kans om jouw finance talent in te zetten bij een dynamische, internationale organisatie. Ben jij 
enthousiast en de perfecte kandidaat voor deze functie? Reageer dan zo snel mogelijk door jouw 
sollicitatie inclusief motivatie te sturen via onze sollicitatiepagina. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
 
  

mailto:hr@santander.nl
https://spot.tibbit.nl/solliciteren/vacature/c/8a0ae3364aa9d15e0e0500f47d915f00

