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VACATURE: ASSOCIATE (36-40 uur) 
	
Full Circle Compliance 
Full Circle Compliance (FCC), opgericht in 2013, is een internationaal opererend trade 
compliance advieskantoor.  FCC is gespecialiseerd in Amerikaanse en Europese trade 
compliance wet- en regelgeving (waaronder ITAR, EAR, OFAC, EU Dual-Use). FCC heeft 
meer dan 25 jaar ervaring in het werken met overheden en industrie en biedt een veelheid 
aan diensten aan, waaronder: 
 

• Technisch advies inzake export control compliance vraagstukken;  
• Vertaling van wet- en regelgeving naar interne controle- en beheersmaatregelen, 

zoals beleidsstukken, procedures en handleidingen; 
• Risicoanalyses;  
• Ontwikkeling van compliance programma’s voor export control;  
• Export control audits/assessments en gap analyses;  
• Advies en support gedurende zogenaamde voluntary disclosures van export control 

overtredingen; 
• Annotatie en notificatie van veranderingen in exportcontrole wet- en regelgeving; 
• Een dagelijkse Engelstalige nieuwsletter die overheid en industrie op de hoogte 

houdt van de laatste ontwikkelingen omtrent trade compliance; en  
• Training en opleidingen (o.a. de Executive Masters in International Trade Compliance 

i.s.m. de Universiteit van Liverpool) op het gebied van trade compliance. 
 
De functie: Associate 
Als medewerker van Full Circle Compliance (FCC) ben je bezig met (internationale) 
projecten op het gebied van Amerikaanse en Europese trade compliance wet- en regelgeving 
en de implementatie daarvan in de bedrijfsstructuren van onze klanten. Je gaat onderdeel 
uitmaken van een klein en hecht team en wordt ondersteund door de managers en 
partners. De projecten waaraan je werkt hebben betrekking tot het inventariseren van 
export control compliance risico's binnen een organisatie middels het afnemen van interviews, 
het analyseren van interne documenten en andere meetinstrumenten. Daarnaast ondersteun 
je het team bij het vertalen van relevante exportcontrole wet- en regelgeving naar interne 
controle- en beheersmaatregelen, zoals beleidsstukken en interne procedures, daarbij 
rekening houdend met de specifieke business van de klant, de cultuur binnen de betreffende 
organisatie en het kennisniveau en gedrag van de medewerkers. We opereren in een 
internationale en dynamische omgeving waarbij reizen soms onderdeel van het werk is. Je 
werkt samen in een multidisciplinair team van specialisten, waaronder accountants, 
juridische adviseurs en (voormalig) compliance officers.   
     
Wij zoeken een nieuwe collega: 

• Die in het bezit is van een afgeronde HBO / WO opleiding of zich bevindt in de 
afrondende fase daarvan.  

• Met een zeer goede tot uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal, 
in woord en geschrift. Kennis van andere talen (bijv. Duits, Frans, Spaans) is welkom. 
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• Die een enthousiaste teamspeler is, maar ook goed zelfstandig kan werken en een 
kritische professionele instelling heeft. 

• Die het leuk vindt om op een praktische en creatieve manier steeds weer nieuwe 
vraagstukken te managen, analyseren en op te lossen. 

• Die er voor open staat om opdrachten ook in het buitenland uit te voeren. 
• Die communicatief sterk is, het leuk vindt om ondersteuning te bieden bij 

klantopdrachten en documenten voorbereidt. 
• Die van uitdagingen houdt en de drive heeft om zaken voor elkaar te krijgen. 
• Met een gezonde dosis humor.  

 
Ervaring in een internationale omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een stage bij een 
internationale organisatie of ambassade, is een pré. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die 
zich aan het begin van zijn/haar carrière bevindt, met een (studie)achtergrond in 
bedrijfskunde, logistiek, rechten of internationale betrekkingen.    
 
Wij bieden 
Wij bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen in een dynamische en multidisciplinaire 
omgeving, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je werkzaamheden zijn intern en extern, 
afwisselend en intellectueel uitdagend. Bij FCC werken professionals nauw met elkaar 
samen. Wij halen het beste uit onze klanten en uit onszelf. Je werkt in een stimulerende 
omgeving waar jouw mening en ideeën welkom zijn, ongeacht je functieniveau of 
achtergrond.  
   
Aanvullende informatie 
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren naar deze functie stuur dan jouw cv en 
motivatiebrief naar onderstaand emailadres. Mocht je vragen hebben omtrent deze vacature, 
neem dan contact op met drs. Vincent J.A. Goossen via 06-15650209 of 
vjagoossen@fullcirclecompliance.eu.  
	
	
	
	


