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Bij DMFCO zoeken we een analist die volledig meedraait in het Investor Relations team en ons helpt onze 
institutionele klanten nog beter te bedienen.  

Kom jij werken voor de snelst groeiende asset manager van Nederland? 
Wij zijn DMFCO, een onafhankelijke asset manager die in korte tijd het vertrouwen heeft gewonnen van meer 
dan 25 institutionele beleggers die willen beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Inmiddels zijn we met 
ruim €20 miljard aan toezeggingen de grootste onafhankelijke asset manager voor institutionele beleggers in 
Nederlandse woninghypotheken en toonaangevend in de markt. Dit heeft voor een grote verandering op de 
Nederlandse hypotheekmarkt gezorgd en daarmee heeft MUNT Hypotheken een stabiele positie in de top-5 van 
Nederlandse hypotheekverstrekkers veroverd. 

Dit doen we met een team van 50 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 

• Het opstellen van selectiedocumenten en presentatiemateriaal om hiermee nóg meer binnen- en 

buitenlandse institutionele beleggers te overtuigen klant te worden 

• Het samen opstellen en verbeteren van doelgerichte marketing materialen en zorgdragen voor een 

effectieve distributie 

• Een relatie opbouwen en onderhouden met de grootste institutionele beleggers van Europa en daarbuiten 

• 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 economische of marketing gerelateerde studie) 

• Proactieve en klantgerichte instelling 

• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband effectief te functioneren 

• Bedreven met Microsoft Office, voornamelijk Excel en Powerpoint 

• Communicatief sterk in zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 

 

Wat wij jou bieden 

• Een baan bij de leukste en snelst groeiende asset managers van Nederland 

• Een goed salaris, met moderne arbeidsvoorwaarden 

• Direct eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om fouten te maken (en zelf te herstellen) 

• Een gezellig en hecht team met diverse persoonlijkheden 

• Leuke activiteiten zoals de gratis gezamenlijke lunch, het kerstdiner en de jaarlijkse Mysterytrip 

• OV Business Card voor 1e klas reizen (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?  
Bel Christiaan op +31 (0)6 36 14 16 23 voor een digitale kop koffie.  


