
 

 

Denk jij Agile? Ben jij in staat om klant wensen te vertalen naar product requirements voor onze 
development teams? Lees dan snel verder. 
 

Vacature: Product Owner 
 

Standplaats: Best, Nederland 

Uren: full time / part time 

Opleiding: HBO 

Afdeling: Product Management 

Rapporteert aan: Manager Product Management 

 

OVERVIEW 

Met onze software ontzorgen we artsen in de Europa. Door middel van high tech spraaktechnologie zetten we 
spraak om in tekst en plaatsen dit op de juiste plek in het patiëntendossier. We bouwen gelijk een complete 
workflow en maken de koppelingen met andere software pakketten. Zo hoeft een arts nooit meer zijn verslag te 
typen. Dat scheelt een hoop tijd en kan hij/zij zijn tijd besteden aan dat wat echt belangrijk is, namelijk de patiënten.  
 

Als Product Owner vertaal je de product visie naar heldere requirements zodat er software gebouwd kan worden 

die aansluit bij de behoefte van onze klanten in Europa. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van een 

bestaand spraaktechnologie product. Je stuurt het scrum team aan met een Agile aanpak. Samenwerking met je 

eigen product management team, stakeholders en developers is van groot belang. Daarom is goede communicatie 

één van de skills die je nodig hebt. 

 

WAT ZIJN JE KEY VERANTWOORDELIJKHEDEN?  

▪ De product visie vertalen naar requirements en user stories 
▪ Overzicht houden over de development planning en product backlog 
▪ Prioriteren van de backlog 
▪ Scrum teams aansturen 

 

FUNCTIE VEREISTEN  

HEB JIJ DE RELEVANTE KWALITIFICATIES OF ERVARING? 

▪ HBO werk- en denkniveau 
▪ Je beheerst Nederlands en Engels op een zeer goed niveau (spreken en schrijven) 
▪ Je hebt aantoonbare ervaring met Agile aansturen van ontwikkel teams als Product Owner 
 

 
AANBOD 

WAT BIEDEN WIJ? 

G2 Speech zorgt goed voor haar mensen. Je komt terecht in een gedreven, gemotiveerd team met korte, informele 

en directe communicatielijnen. Zowel interne als externe opleidingen en trainingen kunnen worden gegeven om 

vooruitgang te boeken in je rol. G2 Speech biedt een marktconform salaris- en pensioenprogramma. Daarnaast 

bieden we een 13e maand bonus en de mogelijkheid om afwisselend thuis en op kantoor te werken. 
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WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?  

Enthousiast geworden en pas je in het profiel? Wij zijn erg benieuwd naar jou! Stuur je motivatiebrief en cv naar 
Jeroen van der Put, Manager Product Management, j.van.der.put@g2speech.com. Heb je vragen over de functie 
neem dan even contact op met Jeroen +31 88 2378 400. 
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