DMFCO VACATURE
AUDIT EN CONTROL OFFICER
Kom jij werken voor de snelst groeiende asset manager van Nederland?
Ben jij gedreven, proactief en nauwgezet? Haal jij altijd het beste uit jezelf en zie je vaak dingen die beter
kunnen? Ben jij de specialist op het gebied van audit, operational risk management en compliance, die ons
bedrijf verder kan helpen ontwikkelen, waarbij alle risico’s effectief beheerst worden en wordt voldaan aan
alle interne procedures en relevante regelgeving?
Wij zijn DMFCO (de Dutch Mortgage Funding Company), de onafhankelijke asset manager die in korte tijd
het vertrouwen heeft gewonnen van institutionele beleggers die willen beleggen in Nederlandse
woninghypotheken. Hiervoor hebben wij onder meer het consumentenlabel MUNT Hypotheken opgericht.
Een innovatieve en moderne hypotheekaanbieder die sinds 2014 hypotheken aanbiedt met goede en
eerlijke voorwaarden. Dit heeft voor een grote verandering op de Nederlandse hypotheekmarkt gezorgd.
Inmiddels behoren we met meer dan €12 miljard aan toezeggingen tot de grootste hypotheekverstrekkers
van Nederland.
Dit doen we met een team van ca. 35 collega’s met veel ervaring in de bancaire en hypothecaire sector.
Van jou wordt verwacht dat je meedenkt over alle aspecten van het bedrijf. Hierdoor ontwikkel jij je snel
en heb je daadwerkelijk impact op het succes van DMFCO.
Wat jij gaat doen
• Begeleiden van en rapporteren over externe en interne, risk en compliance audits, en het toezien
dat eventuele audit actiepunten worden opgevolgd binnen de organisatie
• Opstellen en bewaken van risicomanagementbeleid, procedures en risicobeheersing
• Analyses op het gebied van risk en compliance, zoals van operationele fouten en incidenten, zodat
in de toekomst risico’s nog beter beheerst zijn
• Management rapportages leveren over de uitvoering van risicomanagement en compliance
• Bijdragen aan interne projecten bij DMFCO op het gebied van risicomanagement en compliance
• Werken met leuke collega’s bij een ‘financial’ met een start-up mentaliteit
• Jezelf verder ontwikkelen door open te staan om te blijven leren
Wie jij bent
• Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau, bij voorkeur op het gebied van rechten,
bedrijfseconomie of bedrijfskunde, eventueel aangevuld met relevante opleiding op het gebied
van auditing (RE, RO, CISA of Certified Internal Auditor (CIA))
• Enkele jaren ervaring als ICT-er, compliance officer of (interne) auditor
• Analytisch sterk, kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden
• Bij voorkeur ook ervaring met dienstverlening aan consumenten
• Een communicatief vaardige teamspeler, die zelf zijn opdrachten afmaakt
• Pas tevreden als jij het antwoord gevonden hebt
Wat wij jou bieden
• Een uitdagende baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Een gezellig en betrokken team met diverse persoonlijkheden
• De gezamenlijke lunch, het kerstdiner, een jaarlijkse trip, borrels, etc.
• En een fijn kantoor op 5 minuten lopen van Den Haag Centraal
Enthousiast?
Wij leren je graag kennen! Stuur je CV naar Jan Jaap Hangelbroek via hangelbroek@dmfco.nl. Wil je eerst
meer weten? Kom dan een keer langs op ons kantoor in Den Haag of bel Jan Jaap op +31 (0)70 209 2813.

