
 
 

Product Manager - Customer 

Doelstelling:  
Een Product Manager bij G2 Speech stelt zichzelf als uitdaging om onze producten en dienstverlening naar een 
hoger niveau te tillen. Jouw objectieve informatie ondersteunt de strategische beslissingen van G2 Speech, zodat 
wij onze marktpositie m.b.t. het leveren van innovatieve producten en diensten voor vooraanstaande medische en 
juridische klanten in West-Europa kunnen versterken. De focus ligt vooral op de klanten (Intern / extern / potentiele) 
/ projecten. 
 
Kerntaken - Algemeen 

▪ Genereren van ideeën en uitwerken van business cases voor nieuwe softwareproducten of voor nieuwe 
functionaliteiten binnen een bestaand product.  

▪ Verantwoordelijk voor de gehele waardeketen van een product volgens de levenscyclus en geeft aan 
welke producten of modules behouden, verder ontwikkeld of uit gefaseerd zouden moeten worden.  

▪ Zorgt voor objectieve ondersteunende informatie richting het Management Team.  

▪ In samenwerking met marketing en communicatie verzorgen van positionering, promotie en marketing 
rondom (nieuwe) producten en functionaliteiten.  

▪ Monitoren van concurrerende partijen en ontwikkelingen in de markt.  

▪ Grote betrokkenheid bij productplanning, onderhoud van de product roadmap, opstellen van een 
releaseplanning en een product strategie. 

▪ In samenwerking met sales management verantwoordelijk voor de product pricing strategie 

▪ Beoordeling (maken van de juiste afweging) van product gerelateerde issues en RFD op basis van prioriteit 
en functionaliteit. 

▪ Vertegenwoordiging van G2 Speech bij (toekomstige) klanten (pre-sales) en op beurzen in binnen en 
buitenland 

 

Kerntaken – Customer 

▪ Verantwoordelijk voor de relatie met het G2 Speech projectbureau tijdens project implementaties 

▪ Verantwoordelijk voor de relatie met G2 Speech Sales tijdens sales activiteiten 

▪ Verantwoordelijk voor het kennisniveau van de medewerkers van G2 Speech over het product 

▪ Verantwoordelijk voor beheer van klant/project gerelateerde wijzigingsverzoeken 

 

Je bent onderdeel van het Product Team dat bestaat uit Product Managers, Product Owners en Product 
Consultants en wordt aangestuurd door de Manager Product Office. Om het optimale resultaat voor onze klanten te 
kunnen behalen is samenwerking in de breedste zin van het woord van groot belang. Als Product Manager werk je 
nauw samen met een team van Product Owners en zorgt ervoor dat zij continu van informatie worden voorzien, 
zodat zij samen met het development team en zo passend mogelijke oplossing kunnen ontwikkelen voor onze 
klanten. 
 
Als persoon ben je een enthousiaste en stevige gesprekspartner. Het feit dat de klant voorop staat is voor jou een 
vanzelfsprekendheid. Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met methoden en standaarden op het gebied 
van agile (project)management en informatieanalyse.  

 
Functie-eisen  

• WO werk- en denkniveau met een sterk analytisch inslag; 

• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het ontwikkelen van software en softwareproduct management.  

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Ervaring met Agile en Scrum als ontwikkelmethodiek; 

• Goede communicatieve vaardigheden (in staat om met stakeholders in diverse lagen van een organisatie 
te converseren); 

• Bereidheid tot reizen in binnen- en buitenland (circa 20% van de tijd); 

• Bezit van een rijbewijs. 


