Dutch Mortgage Funding Company
VACATURE Business Analist

Kom jij werken voor de snelst groeiende assetmanager van Nederland?
Ben jij gedreven, proactief en analytisch sterk? Haal jij altijd het beste uit jezelf en zie je vaak dingen die
beter kunnen? Dan ben jij degene die ons bedrijf verder kan helpen ontwikkelen.
Wij zijn Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO), de onafhankelijke assetmanager die in korte tijd het
vertrouwen heeft gewonnen van institutionele beleggers die willen beleggen in Nederlandse
woninghypotheken. Hiervoor hebben wij 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 €13
miljard aan toezeggingen tot de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland.
Dit doen we met een team van 35 collega’s met veel ervaring in de bancaire en hypothecaire sector. Er
wordt van jou 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. Groeien wij samen verder?
Wat jij gaat doen
• Werken tussen bedrijfsonderdelen zoals investor relations en portfolio management
• Je werkt actief mee aan het binnenhalen van nieuwe funding
• Contact houden met de grootste binnen- en buitenlandse institutionele beleggers
• Jezelf verder ontwikkelen door deel te nemen aan het Young Professionals programma (met o.a.
externe coaching en trainingen, bedrijfsbezoeken en netwerkborrels)
Wie jij bent
• In bezit van een afgeronde WO-Master (bij voorkeur een financiële of economische studie)
• Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en beleeft plezier aan het oplossen van
complexe vraagstukken
• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband effectief te functioneren
• Bedreven met Microsoft Office, voornamelijk Excel
• Communicatief sterk in zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
En dit mag je van ons verwachten
• Goede en moderne arbeidsvoorwaarden
• De ruimte om fouten te maken (en zelf te herstellen)
• Een gezellig en betrokken team met diverse persoonlijkheden
• Leuke activiteiten zoals de gezamenlijke lunch, het kerstdiner en de jaarlijkse mysterytrip
• Kantoor 5 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal
Enthousiast?
Wij leren je graag kennen! Stuur je CV naar Christiaan via vanderziel@dmfco.nl. Wil je eerst meer weten?
Kom dan een keer langs op ons kantoor in Den Haag of bel Christiaan op +31 (0)70 406 6713.

