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Data georiënteerde Product Owner

Hiring organization
DKTP informatie technologie

Description
Onze klant, een software- en informatieleverancier aan o.a. de automotive sector,
gevestigd in de omgeving van Utrecht, is op zoek naar een WO opgeleide
enthousiaste Product Owner (PO). Een ervaren (5 jaar) PO die, na een werkdag,
tevreden naar huis gaat omdat zij/hij in staat was om vanuit een of meer data
bronnen betrouwbare bedrijfskritische informatie te onttrekken.

Job Location
Utrecht

Date posted
30 mei 2022

Deze organisatie heeft de mentaliteit van een start-up. De lijnen zijn kort, je bent
autonoom aan de slag, je verantwoordt wat je oplevert, niet de uren die je aan de
slag bent. In overleg met het team werk je deels vanuit huis en deels vanaf kantoor.
Deze organisatie wil haar commitment tonen en biedt daarom een dienstverband
-met uitstekende primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden- voor onbepaalde tijd.
Weliswaar met een proeftijd van twee maanden.

Responsibilities
Jij bent de expert die in staat is om betekenisvolle inzichten voor klanten
vanuit de verschillende aanwezige data bronnen te onttrekken.
Je managet en leidt een team van Business Analisten (BA).
Je maakt en verspreid een roadmap met korte en lange termijndoelen voor
alle diensten.
In samenwerking met de BA’s manage en coördineer je het change proces
voor alle diensten en platformen.
Je houdt toezicht op ontstane backlog bij bovenvermelde services
en platformen
Je vertaalt requirements in epics en user stories met als doel om
diensten te verbeteren en daarmee te verlengen.
Jij prioriteert de onderhanden werkzaamheden met als doel dat het
team de beste output behaald.
Je werkt samen en schakelt met het ontwikkelteam zodat tijdig de
door jou geplande en vooraf gecommuniceerde changes worden
opgeleverd.
Je verzekert jezelf ervan dat het offshore ontwikkelteam de vereiste
aanpassingen in de user stories heeft begrepen.
Jij coördineert het tijdig verwijderen van de obstakels en risico’s. Je
managet tijdens de projectwerkzaamheden afhankelijkheden,
obstakels en risico’s en informeert hier tijdig de stakeholders over.

Qualifications
Wat heb je nodig om succesvol te zijn:
Plezier in je werk.
Jouw ding is; data, data warehouse, data mining en data pipe line
management. Dat zijn onderwerpen waarbij je rechtop gaat zitten.
Je wil je verdiepen in klant en marktvereisten zodat je begrijpt wat
belangrijk is en wat niet.
Je bent in staat om een team te coachen en te sturen en van gedachten te
wisselen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
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Je bent in staat om structuur te houden in je eigen werk en dat van anderen.
Wat je meeneemt:
Afgeronde WO studie. Liefst in een IT of datawetenschappen en anders
deze kennis opgebouwd tijdens carrière.
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Verantwoordelijkheid en neemt en staat voor door haar/hem gemaakte
beslissingen
Accuraat op details

Contacts
Voor vragen: T.duPon@dktp.nl of 06 815 48 522
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