Vacature
(Junior) Developer / Fund Accountant
WTC Amsterdam, Zuidas

(Junior) Developer / Fund Accountant
Amsterdam, 32 – 40 uur per week
Ben jij geïnteresseerd in de financiële wereld en heb je een talent voor programmeren en cijfers? Dan
is deze functie iets voor jou!
Over de organisatie
AssetCare Fund Services is een bekende naam in de wereld

Onze modulaire dienstverlening is gebouwd op het streven

van beleggingsfondsen en groeit snel in het aantal klanten.

naar een perfecte combinatie tussen de beleving van de

Onze ambitie is om de drempel voor collectief beheer te

investeerders en het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

verlagen. Dit begint bij het volledig faciliteren van professionele

Door het aanbieden van digitale oplossingen beogen wij alle

beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei

randvoorwaarden te bieden voor een aantrekkelijk, integer en

beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten,

professioneel fonds. In het dynamische en relatief kleine team

vastgoed, private debt en cryptovaluta. Is het fonds

krijg je veel verantwoordelijkheid en wordt er verwacht dat je

operationeel? Dan stellen wij de belegger in staat om zich te

een bijdrage levert aan de digitalisering van de modules en

kunnen focussen op het beheer door alle administratieve

meedraait in de operatie. Daarnaast leer je veel over de wereld

activiteiten te verzorgen ten aanzien van de investeerders, de

van beleggen, vastgoed en crypto ’s. Ons kantoor is gevestigd

fondsmutaties en de benodigde rapportages.

in de WTC Toren op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie
Jouw taak is om diverse processen verder te digitaliseren en

Naast jouw rol als developer, word je opgeleid tot fund

efficiënter te maken. Hiervoor is ervaring met programmeren

accountant. Fund accounting verwijst naar het bijhouden van

een pre. Er kan gedacht worden aan de opzet van een

de financiële administratie van een beleggingsfonds. Hierbij

datawarehouse, portaal waar investeerders kunnen inloggen,

zorgen wij voor de waardering van de investeringen in het

digitale intakeformulieren en de verdere ontwikkeling van onze

fonds om de instap- of uitstapprijs per investeerder te kunnen

processen om cryptofondsen te kunnen bedienen.

bepalen. En ook dit proces kun je naar eigen inzicht
verbeteren.

Dit ben jij
▪

Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond.

▪

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring.

▪

Je hebt affiniteit met de financiële wereld en interesse in

▪

Angular, React of Vue.
▪

beleggen.
▪

▪

Je hebt bij voorkeur ervaring met programmeren in

Je hebt bij voorkeur ervaring met programmeren in een
backend taal, zoals C#, Java of Python.

Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name

▪

Je hebt bij voorkeur ervaring met (REST) API requests.

Microsoft Excel.

▪

Je hebt bij voorkeur kennis van containertechnologie

Je hebt ervaring met het opzetten van databases in

zoals Docker.

structuren zoals MySQL en PostgreSQL.
Wat wij bieden
▪

Wij zijn op zoek naar iemand voor 32 tot 40 uur per week.

▪

Een salaris tussen €2.400 en €3.600 per maand.

▪

Een marktconforme bonusstructuur.

▪

Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland.

▪

Een werkomgeving waar je met veel persoonlijke
aandacht wordt opgeleid.

▪

Een

werkomgeving

waar

je

verantwoordelijkheid kan krijgen

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar info@assetcarefunds.com. Ons streven is om binnen 48 uur te reageren.

snel

veel

eigen

