Word jij onze nieuwe Product manager?
Wil jij werken bij een jong en dynamisch fintech bedrijf in het centrum van Breukelen en wil jij
bijdragen aan de groei die wij de komende jaren zullen gaan doormaken? Solliciteer dan nu
naar de rol als product manager bij Facturis.
Als product manager binnen Facturis ben je verantwoordelijk voor het vertalen van wensen en
eisen naar aanpassingen op en de ontwikkeling van nieuwe diensten op ons platform. Door het
relatiemanagement met de juiste stakeholders en het beheren van de backlog realiseer jij onze
doelstelling; het versnellen van geldstromen tussen ondernemers.
Je ontwikkelt nieuwe diensten en verbetert de bestaande functionaliteiten, inclusief de
aansturing van de development teams. Door het zien van de afhankelijkheden tussen
applicaties, releases en projecten, zorg je voor een gebalanceerde prioritering van
verbeteringen van de diverse diensten.
Wij geven de voorkeur aan agile werken, maar passen ook andere projectmanagement
methodieken toe.
Wat ga je doen?

—
—
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Je maakt beschrijvingen en analyses van gewenste wijzigingen en nieuwe
functionaliteiten.
Je onderhoudt de backlog op basis van de productroadmap en op basis van
klantfeedback bepaal je de doorontwikkeling.
Je vertaalt nieuwe businessconcepten naar requirements ten behoeve van de
software ontwikkeling
Je bent verantwoordelijk voor de acceptatietesten van de opgeleverde software.
Je bent projectleider voor projecten met onze strategische partners en leveranciers.
Je ondersteunt bij de implementatie van nieuwe diensten inclusief overdracht aan
support.
Je monitort en rapporteert de voortgang van projecten en indien nodig signaleer je
risico’s en draag je verbeteringen aan.
Met jouw input worden business cases uitgewerkt en ben je verantwoordelijk voor
het enthousiasmeren en ondersteunen van onze strategische partners.

Wat zoeken wij?

—
—
—
—

HBO+ werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als productowner, agile projectmanager of
agile coach bij voorkeur in de financiële sector.
Ervaring in het projectmatig realiseren van IT-veranderingen.
Je adviseert gevraagd en ongevraagd management, directie en strategische
partners.
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Een grote affiniteit met de inhoudelijke kant op het snijvlak van business/ITvraagstukken.
Ervaring als business analist of UX-designer is een pré.
Kennis van financiële diensten als financieren en betalingsverkeer is een pré.
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel Nederlands als
Engels.
Je bent markt- en resultaatgericht, analytisch en je kan conceptueel denken.

Wat bieden wij jou?
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—
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Een fulltime diensverband voor 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband.
Werken in een jong, ambitieus bedrijf met leuke collega’s en veel ruimte voor eigen
inbreng.
Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
MacBook en telefoon.
De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de grootschalige lancering van
onze diensten samen met Rabobank en andere partners.
Een dynamische werkomgeving waar je jezelf kan ontwikkelen.

Over ons

Als dochteronderneming van Rabobank biedt Facturis ondernemers een platform met diverse
modules die de cashflow van een onderneming verbeteren en de behoefte aan extern
werkkapitaal reduceren. Het platform faciliteert o.a. een efficiëntere stroom van uitgaande
facturen, het digitaal ophalen van een incassomachtiging, online betaalmogelijkheden,
debiteurenbeheer en innovatieve financieringsoplossingen. Dit alles met één missie: het
versnellen van geldstromen tussen ondernemers.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel?
Stuur dan zo spoedig mogelijk per e-mail een sollicitatie naar: Facturis BV t.a.v. Hans van Wijk,
Info@facturis.com
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