Albert Omta
Senior proces en operational risk manager met ruime ervaring in de financiële
dienstverlening en Asset Management. Bedreven in Projectmanagement, Business
Process Management en voor elkaar krijgen van veranderingen. Sterk in naar boven
halen van de kern en het houden van overzicht.
Positief, rustig, sociaal en servicegericht zijn termen die bij mij horen. Als team player
werk ik graag naar een gezamenlijk resultaat. Ik breng structuur aan en dat wordt op
prijs gesteld door mijn opdrachtgevers. Door mijn leergierigheid en focus blijf ik goed

Personalia
Naam
Albert Omta
Geboortedatum
21 mei 1970
Adres
Wilgenlaan 13
3465 TE Driebruggen
Website
http://www.omtaconsulting.com
E-mail
albert@omtaconsulting.com
Telefoon
+31 6 11530447

Werkervaring
Sr. projectleider proces migratie | Tata Steel Europe
mei 2019 – april 2020
Sr. BPM consultant | Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Oktober 2018 – april 2020
Vermogensbeheerder, behoefte aan verbetering van effectiviteit en efficiency.
• Verantwoordelijk voor de implementatie van procesmanagement binnen
Vastgoedbedrijf, Risk & Compliance, Privacy en Control
• Faciliteren van workshops, review van processen, initiëren van verbetervoorstellen,
integreren Risk & Control Framework in de procesarchitectuur
• IST situatie vastgelegd in procesmanagement tool Nimbus Control
• Uitwerken doorvoeren van verbetervoorstellen

Projectmanager Proces optimalisatie | Univé Personenschade
Mei 2018 – oktober 2018
Verzekeraar van Personenschade. behoefte aan front office procesoptimalisatie.
• Faciliteren van proces workshops
• Verantwoordelijk voor procesvastlegging en inrichten tool
• Aansturen van black belt, business analist en procesmodeleur
• In kaart brengen van knelpunten en verbetervoorstellen
• Alle processen van Personenschade vastgelegd in procesmanagement tool Mavim

BPM Trainer/Coach| ABN AMRO Asset & Liability Management
Juni 2018 – september 2018
Bank, behoefte aan training, coaching en begeleiding om processen vast te leggen in
procesmanagementtool Aris en te verbeteren.
• Verantwoordelijk voor coachen en trainen van business developers in BPM en Aris
• Stimuleren en enthousiasmeren van nut en noodzaak van BPM en creëren van
awareness, door trainingen, workshops en presentaties.
• Beoordelen van proceslandschap en -modellen
• Procesmanagement kennis en kunde overgedragen
• Medewerkers getraind en kunnen zelfstandig processen ontwerpen en beschrijven

Opleiding

Projectmanager IFRS9 processen | ABN AMRO Grid Financial
Risk
Juni 2017 – januari 2018

1994-1995
• Bedrijfskunde (MSc),
Nyenrode Business
Universiteit, Breukelen
1990-1994
• International Management,
Hogeschool voor Economische
Studies, Amsterdam
1987-1990
• Bedrijfsadministratie, MEAO
Velp

Bank, Finance & Risk IFRS9 implementatie.
• Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen en risk & control raamwerk van de
gehele IFRS9 keten van vergaren, berekenen en boeken tot en met rapporteren
voor Opening Balance 2018 en doorvoeren van de verandering
• Opstellen plan van aanpak en aansturen team van externe en interne business
developers/procesmanagers
• Procesketen beschreven en opgeleverd en geaccordeerd door Internal Audit en
externe accountant
• Verantwoordelijk voor het aantonen van bestaan en effectiviteit van controls in
gesprekken met interne en externe auditors
• Monitoren voortgang en issues in daily stand-up meetings
• Procedurele work-arounds geïmplementeerd

curriculum vitae

op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen.

Opleiding (vervolg)
2019
• GO training (Getting Organised)
2018
• CIPP/e (IAPP.com in het kader
van GDPR/AVG)
• Lean Green Belt (Lean
Consultancy Group)
• ABN AMRO Compliance training
2016
• BizzDesign, procesmodelleer tool
2013
• Persoonlijke ontwikkeling
Essence & Source
• ABN AMRO Compliance training
2011
• Management van Processen
(Focus/Nyenrode)
• College’s veranderkunde (UvA)
2010
• Masterclass Solvency II
2009
• Enterprise Risk Management
(Focus)
2008
• Nimbus Control, procesmodelleer
tool
2006
• Aris, procesmodelleer tool
2004
• Management Accellerator
Programma (Imtech)
2003
• Consultancy skills
• Communication skills
• Mavim Procesmodelleer tool
• Werken met INK model
(kwaliteitsmanagement)
2002
• Prince2 Foundation

Vermogensbeheerder, Back-Office Target Operating Model implementatie
• Verantwoordelijk voor het gehele back-office proces van trade processing en
corporate actions tot aan accounting en reporting
• Verantwoordelijk voor Logical Access Control, Business Impact Analysis, CIA
• Stream plan opgesteld, BPM consultants geworven en team aangestuurd
• Proces workshops gefaciliteerd en processen in procesmanagement systeem
BizzDesign beschreven
• Risk & Control aanpak en Framework opgesteld
• Systeem en procestrainingen georganiseerd
• Non Functional Requirements documenten opgesteld
• KPI raamwerk opgesteld

Procesconsultant / BPM coach | ABN AMRO
Oktober 2012 – augustus 2015
Bank, afdeling COO ALM Treasury
• Verantwoordelijk voor coaching procesmanagers en updaten ALM proces
framework in het kader van de Regulatory Reporting Keten en doorvoeren van
veranderingen in het Public Sector Loan proces
• Nulmeting uitgevoerd en procesaanpak opgesteld
• Workshops en interviews gehouden voor het in kaart brengen van de processen,
risico’s en beheersmaatregelen en wet- en regelgeving.
• Procesbeschrijvingen in Aris opgesteld
• Integrated Control Framework opgesteld
• Interviews en coaching sessies gehouden inclusief monitoring en feedback
• Opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen begeleid
• Kennisworkshops procesmanagement gegeven

Procesconsultant | ING Investment Management
Januari 2012 – september 2012
Vermogensbeheerder, back-office implementatie project
• Verantwoordelijk voor opstellen procesbeschrijvingen, risico’s en
beheersmaatregelen
• Procesaanpak opgesteld
• Workshops en interviews gehouden voor inrichten processen, risico’s en
beheersmaatregelen en wet- en regelgeving.
• Procesbeschrijvingen opgesteld in procesmanagement systeem Aris
• Geïntegreerd control raamwerk opgesteld en gehanteerd

Operational Risk Consultant | Delta Lloyd Asset Management
Oktober 2011 – januari 2012
Vermogensbeheerder, Compliance afdeling, behoefte aan ISAE3402 rapport.
• Verantwoordelijk voor opstellen ISAE rapport
• Bepalen ISAE scope, mappen ISAE vs. SOX
• Beschrijven interne beheersing: organisatie en processen
• Beschrijven beheer doelstellingen en beheersmaatregelen
• Beschrijven organisatorische wijzigingen
• Verzamelen evidence voor accountant
• Opstellen draaiboek voor ISAE rapportage

Procesconsultant | ABN AMRO
Maart 2010 – september 2011
Procesconsultant | ING Investment Management
November 2009 – juni 2010
Diverse functies als procesconsultant en operational risk consultant
2005 – 2008

Talen

Proces en ERP implementatie consultant
2001 – 2005

Nederlands: moedertaal
Engels: vloeiend
Duits: goed

Diverse marketing functies (waaronder Enercom-energie coöperatie)
1996 – 2001

curriculum vitae

Projectmanager back-office processen | APG-AM
September 2015 – april 2017

