MUNT HYPOTHEKEN VACATURE
ONDERNEMENDE MARKETINGMANAGER

Altijd al een eigen winkeltje willen hebben? Bij MUNT Hypotheken zoeken we iemand die de
marketingmachine goed op stoom weet te brengen en met vindingrijke plannen de
organisatie nóg beter op de kaart weet te zetten.
Gamechanger in de hypotheeksector
In de vier jaar na de oprichting van MUNT Hypotheken hebben we voor ruim 12 miljard euro
aan hypotheken verstrekt. Wisten we bijna vierduizend onafhankelijke hypotheekadviseurs
aan ons te binden. En hebben we de zesde plek op de Nederlandse hypotheekmarkt
veroverd. Dat maakt ons de grootste groeier in de sector en een heuse gamechanger, zo
durven we wel te stellen.
We zijn niet vies van een beetje herrie schoppen. Maar als hypotheekaanbieder hebben we
ook de taak om stabiliteit te bieden. Vertrouwen te kweken. We verstrekten immers met
pensioengeld de hypotheken van meer dan 50.000 Nederlandse huishoudens.
Over de functie
Om onze positie in de markt te versterken, zoeken we een marketeer die zowel structuur in
de marcom-activiteiten aanbrengt als ondernemende plannen uitrolt. Marketing wordt jouw
winkeltje. Zo laat je het sentiment onder consumenten ten aanzien van hypotheken
onderzoeken, zodat je daar je marketingplannen op kunt afstemmen. Je zorgt ervoor dat we
top of mind blijven bij hypotheekadviseurs én dat we onder alle doelgroepen zichtbaar zijn.
Je stuurt een klein team en de gespecialiseerde bureaus aan die je daarin ondersteunen.
Door slimmer te werken en door met een guerrillabril op naar de markt te kijken, ben je de
concurrentie steeds een stap voor. De volgende onderwerpen zullen onder jouw
werkzaamheden vallen: pr, crisis, plannen, campagnes, influencer marketing en bureaus
aansturen. Jouw doel: de positie van MUNT Hypotheken nog steviger verankeren. Hoe je dat
doet, bepaal je voor een groot deel zelf. Als je je plannen goed weet te presenteren en
onderbouwen bij de algemeen directeur, krijg je van ons alle ruimte.
Dit verwachten we van je:
• Relevante werkervaring (ervaring in de financiële sector is een must)
• De drive om te bouwen en te groeien
• Ervaring met het aansturen van bureaus
• Commerciële instelling
• Hoge mate van zelfstandigheid
• Goed in zowel Nederlands als Engels (woord en schrift)
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En dit mag je van ons verwachten:
• De geest van een jong bedrijf, met een volwassen bedrijfsvoering en leuke collega’s
• De ruimte om fouten te maken (en ze zelf te herstellen)
• Een fulltime functie met veel ruimte en verantwoordelijkheid
• Gratis dagelijkse lunch
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Vele borrels en zo nu en dan een mysterytrip
• Studiebudget in overleg
• 25 vakantiedagen bij 40 uur, 8% vakantiegeld
Ben jij een disruptor en help je onze organisatie doorstoten naar de top 5? Stuur dan je cv en
motivatie vóór 16 november naar rutten@munthypotheken.nl t.a.v. Matthijs Rutten. Wil je
eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met +31 (0)70 209 28 01.

