Vacature Analyst

Wie zijn wij?
The Gateway to the Dutch Mortgage Market
Dutch Mortgage Portfolio Management B.V. (DMPM) biedt institutionele partijen in binnen- en
buitenland een platform om te investeren in Nederlandse woninghypotheken. Wij zijn de brug
tussen de investeerder en de consument, waarbij wij de investeerder volledig kunnen ontzorgen,
wanneer zij willen investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. Denk hierbij o.a. aan
rentesetting, allocatie, cash management en rapportages. Via onze zustermaatschappijen
Conneqt, Quion en De Hypotheker hebben wij de hele hypotheekketen onder één dak, waarbij
DMPM als aanspreekpunt voor de investeerder fungeert.
DMPM vraagt van haar medewerkers dat zij integer, klantgericht en dienstverlenend zijn. Daarbij
zijn zij ambitieus en veranderingsbereid. Om de klanten zo optimaal mogelijk te servicen, voelen
zij zich integraal verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en die van DMPM. Waarbij plezier in
het werk niet mag ontbreken.

Wie zoeken wij?
Ben jij als (bijna) afgestudeerde HBO of WO’er toe aan een kick-start van je carrière op het
snijvlak van finance en commercie? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend? Beschik je over een
sterk analytisch inzicht en ben jij geïnteresseerd in een werk- en leeromgeving in een klein team
dat net als jij ambitieus en dynamisch is? Weet je gestructureerd te werken in een hectische
omgeving met wisselende prioriteiten? Dan zoeken wij jou.

Doel van de functie
De functie is een allesbehalve vastomlijnde functie. Het ene moment houd jij je onder andere
bezig met structureren van data in de hypotheekmarkt en renteontwikkelingen, maak je
concurrentieanalyses (product, proces) of biedt je relevante inzichten door het analyseren van
markt- en portefeuilledata. Op een ander moment ondersteun je bij het opstellen van sales- en
marketingmateriaal of begeleid je klantverzoeken samen met je collega’s van DMPM of andere
bedrijfsonderdelen.

Kennis & ervaring


(Bijna) afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van economie, bedrijfskunde of data-

analyse


Sterk analytisch inzicht



Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift



Zeer goede beheersing van Excel en goed ontwikkeld gevoel voor visualiseren van data



In bezit van diploma WFT Basis en/of WFT Hypotheken of bereid deze te behalen



Interesse in data science is een must. Ervaring met het programmeren in Python en/of R is
een pré



Ervaring met het hypotheekproces is een pré



Ervaring met het werken met Cognos en/of programmeren in SQL, is een pré
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Competenties


Resultaatgericht, vasthoudend en doortastend



Pro-actief, leergierig en hands-on mentaliteit



Klantgericht

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie voor 40 uur per week met een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden,
waaronder een fietsplan en sporten met korting. DMPM zit in een modern kantoorpand vlakbij de
A16. Je kunt rekenen op een prettige werksfeer binnen het team van betrokken en gedreven
collega’s. Je zal een brede kennis opdoen over vrijwel alle aspecten rond het financieren,
distribueren en beheren van hypotheken.

Wij zijn opzoek naar jou!
Is deze functie je op het lijf geschreven? Dan nodigen wij je uit om voor 1 oktober a.s. te solliciteren.
Stuur je CV inclusief motivatiebrief naar HRM@blauwtrustgroep.com. Voor nadere informatie over
deze functie kun je contact opnemen met Roxanne Jansen (HR Adviseur) via nummer 010-2428966.
Een screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

