MUNT HYPOTHEKEN VACATURE
Product Manager
Klaar voor de volgende stap als productmanager in de financiële sector? De no. 6
hypotheekaanbieder is op zoek naar versterking.
Je komt te werken bij een jong bedrijf met een volwassen bedrijfsvoering. In de vier jaar na
de oprichting heeft MUNT Hypotheken de zesde plek op de Nederlandse markt veroverd.
Dat maakt de organisatie de grootste groeier in de sector en een heuse game changer. En
die rol willen we behouden. Dat betekent dat jij aan de wieg staat om deze naam hoog te
houden. Eindeloos vergaderen en lange lijnen horen niet bij de cultuur. Er werken mensen
met een doenersmentaliteit die snel schakelen en hun verantwoordelijkheid durven nemen.
Functieomschrijving
Als productmanager ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze producten:
de MUNT Hypotheek en de Simpel Overstap Hypotheek. En wellicht voor nog een nieuwe
propositie die jij zelf hebt bedacht. Je volgt de ontwikkelingen in de markt en weet dankzij
jouw uitgebreide netwerk ook precies wat er bij andere partijen speelt. Je bedenkt constant
of en hoe we daar met MUNT Hypotheken op in moeten spelen.
Je opereert op het snijvlak van marketing, risk en operations. Je balanceert constant tussen
wat kan, moet en mag. Om het product en het proces te verbeteren, onderzoek je wat er
qua techniek en wet- en regelgeving mogelijk is. Zo zet je (verbeter)ideeën om tot
projectplannen die je samen met collega’s vervolgens implementeert. Hoewel er voor een
deel al een duidelijke taakomschrijving ligt, is er ook veel ruimte om zelf invulling te geven
aan de functie.
•

Jij monitort de prestaties van onze producten, onderzoekt eventuele hick-ups in het proces
en doet aanbevelingen om het product en proces te verbeteren

•

Jij werkt ideeën samen met collega’s uit tot businesscases die leiden tot realisatie van het
idee

•

Jij presenteert de voorstellen bij het MT waar je vervolgens ook verantwoording aan aflegt

•

Jij zorgt samen met de projectmanager voor het implementeren van projectvoorstellen en
laat je daarbij niet met een kluitje in het riet sturen
Wie ben jij?
Omdat jouw werk het hart van de organisatie raakt, werk je samen met vrijwel alle collega’s
van zowel MUNT Hypotheken als fondsbeheerder DMFCO. Je bent dus een teamplayer die
rekening houdt met de verschillende belangen en hebt de drive om verder te bouwen aan
deze snelgroeiende organisatie. Je neemt initiatief, bent een doener en weet dingen voor
elkaar te krijgen. Als het om de markt gaat, doorzie je de grote lijnen. Op productniveau
weet je tot in de kleinste details in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Je behoudt het
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overzicht en weet overal binnen en buiten de organisatie de juiste informatie boven tafel te
krijgen. Ook heb je flinke dosis hypotheekkennis en beschik je over minsten 5 jaar relevante
werkervaring als productmanager.
Wat biedt deze baan jou nog meer?
Naast een mooie uitdaging met veel vrijheid biedt deze baan jou:
•

Een uitstekend salaris

•

Een dynamische werkomgeving

•

Een winstdelingsregeling

•

Veel borrels en zo nu en dan een mystery trip

•

Gratis lunch op kantoor

•

Studiebudget in overleg

•

Eerste klas OV-vergoeding

Enthousiast?
Stuur je motivatie en cv naar Amanda Wagenaar: werkenbij@munthypotheken.nl
We hopen je snel te spreken!

