
 

 

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

Vacature: Product Owner 
 

Standplaats: Best, Nederland 

Uren: Full time 

Opleiding: Hbo 

Afdeling: Product Management 

Rapporteert aan: Manager Product Management 

OVERVIEW 

Als Product Owner stuur je de productontwikkeling op zo’n manier dat de waarde van het opgeleverde product 

hoog is. Je stuurt op basis van scrum-methodiek meerdere development teams aan. Hierbij werk je nauw samen 

met product managers en stakeholders in de organisatie. 

Om het optimale resultaat voor onze klanten te kunnen behalen is samenwerking van groot belang. Als Product 
Owner ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een of meerdere spraaktechnologie producten, waarbij je 
een belangrijke schakel bent tussen de productmanagers en het agile ontwikkelteam. Je vertaalt de productvisie 
naar werkende software die voorziet in de klantbehoefte en stuurt agile ontwikkelteams aan om het beoogde 
resultaat te bereiken. 
 
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 ontwikkelen en informatieanalyse. 

WAT ZIJN JE KEY VERANTWOORDELIJKHEDEN?  

▪ Overzicht houden over development en product backlog 
▪ Prioriteren van de backlog 
▪ Scrum teams aansturen 
▪ Optimaliseren van product waarde in het belang van onze klanten 
▪ Monitoren van voortgang en daar waar nodig bijsturen 

 

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 
 

 
WAT ZIJN ESSENTIËLE EN GEWENSTE VAARDIGHEDEN? 

▪ Je denkt Agile en kent Scrum als ontwikkelmethodiek 
▪ Je blinkt uit in het schrijven van technische- en functionele documentatie en het beschrijven van de wensen 

van de klant 
▪ Je bent in staat om de wensen van onze klanten vanuit een business case te vertalen naar helder 

omschreven product requirements 
▪ Je neemt graag het initiatief, communiceert helder, je bent in staat om anderen te overtuigen, maar staat 

ook open voor andermans mening 
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AANBOD 

WAT BIEDEN WIJ? 

Bij G2 Speech willen we ook voor onze mensen zorgen. Je komt terecht in een gedreven, gemotiveerd team met 

korte en directe communicatielijnen. 

In de eerst weken, ontvangen we je met een introductieplan om ervoor te zorgen dat je onze systemen, processen 

en oplossingen begrijpt. Je hebt regelmatig contact met je manager, het Product Management team en andere 

teams om ervoor te zorgen dat je over de juiste kennis beschikt om je rol uit te voeren. 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. 

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 040-295 2877. 
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