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Product Owner rebuild main application

Hiring organization
DKTP informatie technologie

Description
Onze klant, een software- en informatieleverancier gevestigd in de omgeving van
Utrecht, is, voor een project met een verwachte looptijd van vijf jaar op zoek naar
een enthousiaste Product Owner (PO). Om de kwaliteit die een bestaande core
applicatie (app) biedt veilig te stellen voor de toekomst, heeft de organisatie
besloten om de app in een nieuwe tech stack te herbouwen. Deze B2B (mailbox)
app wordt dagelijks gebruikt door honderden organisaties waarbij jaarlijks meer
dan 200.000.000 berichten met bijlagen worden verzonden. Je opereert en acteert
binnen een team waarin o.a. twee Business Analisten, een Scrummaster, twee QA
en 5-7 on- / offshore developers aan de slag zijn. De organisatie wil haar
commitment tonen en biedt daarom een dienstverband -met uitstekende primaire en
secondaire arbeidsvoorwaarden- voor onbepaalde tijd.

Job Location
Utrecht

Date posted
30 mei 2022

De 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.

Responsibilities
Je start met opbouwen van diepgaand kennis van de app.
Je maakt je het Demand Management Process eigen, zodat je in staat bent
om voordelen met hoge waarden te identificeren.
In nauwe samenwerking met betrokken BA’s werk je de requirements en
epics uit en leg je de uitkomsten vast in JIRA.
Je helpt bij het bouwen van performance- inclusief de acceptatietesten van
gebruikerstesten bij klanten en groepen – en stelt verantwoording op voor
toekomstige ISAE3402 audits.
Je stelt gedetailleerde product informatie op zoals user guides en release
notes.
Beschrijft updates, implementatie en onderhoud procedures.
Behandelt een verscheidenheid aan vragen van betrokken developers
Jij bent de “spin in het web” voor betrokken Business Analisten, de
Scrummaster, QA’s en het ontwikkelteam tijdens het sprintoverleg waar o.a.
vragen beantwoord worden, beslissingen genomen worden en verteld wordt
waar een ieder mee bezig is en welke mogelijkheden of obstakel iemand
ziet.

Qualifications
Minimaal op HBO niveau opgeleid
Minimaal drie jaar ervaring in de rol van PO
Uitstekend op de hoogte van businessprocessen binnen de
verzekeringsbranche
Neemt en staat voor door haar of hem gemaakte beslissingen
Accuraat op details
Is mondeling en schriftelijk goed thuis in de Engelse taal
Communicatief handig in woord in geschrift. Kan mensen en groepen op
één lijn krijgen en houden. Communiceert bij voorkeur proactief met de
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verschillende stakeholders.

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