Vacature Product Owner (fulltime)
Ben jij de IT-professional waar we naar op zoek zijn?
Professionaliseren, dat is de slag die we nu op de IT-afdeling bij A2B-online in
Hazerswoude-Dorp maken! Ben jij de IT-professional die ons daarbij gaat helpen?
We zijn op zoek naar iemand met in ieder geval een aantal jaar ervaring in een rol
als Product Owner; een sterke persoonlijkheid die toe is aan een volgende stap,
zich graag ontwikkelt en de ambitie heeft om in de toekomst door te groeien naar
de functie van Teamlead IT.

Over A2B-online
A2B-online is een jonge, snel groeiende logistieke dienstverlener met vestigingen
in Hazerswoude-Dorp, Moerdijk, de UK en in Polen. Met onze eigen trailers,
containers en schepen vervoeren we op dagelijkse basis groupage, deelzendingen
en volle ladingen van A naar B. Voor onze klanten coördineren we deze operaties
vanuit het vasteland van Europa naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa
waarbij we onze opdrachtgevers diverse geautomatiseerde systemen aanbieden
met als doelen kosten reduceren en efficiënt communiceren.

Jouw rol binnen A2B-online
Als Product Owner bij A2B-online kom je te werken in een hecht team met
gedreven developers waar op plezierige wijze wordt samengewerkt. We beheren
een grote applicatieomgeving en werken aan het doorontwikkelen van het
A2B-center, ons eigen platform voor o.a. onze volledige logistieke planning. Omdat
het hierbij over grote belangen gaat, is het zaak dat jij als Product Owner de
vinger aan de pols weet te houden en met alle stakeholders goed in contact blijft.
Tegelijkertijd heb je oog voor de langetermijnvisie en bedrijfsdoelstellingen. Je
krijgt van ons alle ruimte om jezelf de materie helemaal eigen te maken en
voldoende domeinkennis op te doen die je als Product Owner nodig hebt.

Dit breng je mee
●
●

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Ervaring als Product Owner

●

Gedegen kennis van processen binnen software ontwikkeling

●

Proactieve, flexibele instelling

●

Analytisch denkvermogen

●

Goede communicatieve / organisatorische vaardigheden

●

Affiniteit met logistieke sector is een pré

Wat biedt A2B-online jou?
We bieden jou naast een passend salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
(en een snelle laptop en mobiel etc.) ook een fijne dynamische werkomgeving en
een prettige werksfeer. Een van onze belangrijkste kernwaarden is namelijk dat de
mens centraal staat. We groeien hard en willen dat medewerkers zich thuis voelen
én met ons meegroeien. We bieden jou dan ook volop ruimte om jouw gewenste
persoonlijke- en professionele ontwikkeling waar te maken.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan kijken we ernaar uit met jou in
gesprek te gaan! Stuur je motivatie en CV via e-mail naar Paul Bosma
(HR-Manager) pbosma@a2b-online.com. Wil je eerst meer weten over deze
vacature? Bel dan met Paul Bosma via +31 (0)88-5017302.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

