DMFCO ASSET MANAGEMENT
VACATURE JUNIOR MEDEWERKER FINANCE & CONTROL
Kom jij werken voor de snelst groeiende asset manager van Nederland?
Wij zijn DMFCO (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 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 zijn we met 25 miljard aan toezeggingen de grootste onafhankelijke asset manager voor institutionele
beleggers in Nederlandse woninghypotheken en toonaangevend in de markt. Dit doen we met een team van
ruim 60 collega’s met veel ervaring in de bancaire en hypothecaire sector. Iedereen krijgt de kans om mee te
denken over alle aspecten van het bedrijf.
Over Team Finance & Control
Momenteel bestaat het team uit vier medewerkers en deze zal de komende tijd groeien. In het team draait
iedereen volledig mee in de cyclus van Finance & Control. Wij zijn constant in beweging en zorgen voor accurate
informatievoorziening richting onze investeerders. Wij staan veel in contact met onze collega’s van de afdeling
Investor Relations en Portfolio Management en beantwoorden vragen van onze investeerders.
Intern hebben wij een grote verantwoording voor wat betreft de managementrapportages. Geen dag is voor ons
team hetzelfde. Ben jij secuur en hou je net als je collega’s van een veelzijdige rol en heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel? Als junior medewerker F&C zullen wij je meenemen in alle processen op onze
afdeling waar in je in korte tijd kan groeien in je rol.
Wat jij o.a. gaat doen
● Volledig meedraaien in het Finance team
● Treasury and cash management van meerdere fondsen
● Begeleiden jaarrekeningproces van meerdere fondsen en de beheerder
● Interne managementinformatie en externe rapportages opstellen
● Beantwoorden vragen van (internationale) institutionele beleggers
● Rapportage aan toezichthouders (AIFMD en DNB)
● Nauwe samenwerking met collega’s van Portfolio Management en Investor Relations
● Bijdragen aan business analyses voor de verschillende bedrijfsonderdelen
● Jezelf verder ontwikkelen door deel te nemen aan het Young Professionals programma (met o.a. externe
coaching en trainingen, bedrijfsbezoeken en netwerkborrels)
Vaardigheden en kwalificaties
● Je hebt een afgeronde WO-Master op het gebied van Finance of Bedrijfskunde
● Ongeveer 2 jaar werkervaring
● Accuraat, analytisch en ondernemend
● Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel Nederlands als Engels)
● Proactieve en klantgerichte instelling
● Kennis van Excel, Exact, Tableau en/of SAS is een pré
En dit mag je van ons verwachten
● Een functie met veel verantwoordelijkheid en kansen om te groeien in de functie
● Een marktconform startsalaris met moderne arbeidsvoorwaarden
● De geest van een jong bedrijf, met een volwassen bedrijfsvoering en leuke collega’s
● Leuke activiteiten zoals de verzorgde gezamenlijke lunch, maandelijkse borrel, het kerstdiner en de jaarlijkse
mystery trip
● Aanwezigheid sportfaciliteiten op kantoor
● Kantoor 5 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal
Enthousiast?
Wij leren je graag kennen! Stuur je CV naar Mourad via jelti@dmfco.nl. Wil je eerst meer weten?
Kom dan een keer langs op ons kantoor in Den Haag of bel Mourad op +31 (0)70 209 28 12.

