Sta jij sterk genoeg in je schoenen om een cruciale schakel te zijn tussen software ontwikkelaars,
productmanagers en onze klanten? Help jij ons om nog succesvoller te worden met onze producten?
Om gezonde groei en verdere innovatie te ondersteunen, zoekt Simacan een

PRODUCT OWNER
Als product owner ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van (delen van) ons platform en
aanverwante producten. Je werkt zeer nauw samen met de productmanager voor de vaststelling en
uitvoering van onze roadmap. Je bent de drijvende kracht achter refinements om te komen tot een
heldere definitie van wat er gebouwd moet worden. Je hebt daarbij een duidelijk en compleet beeld van
ons platform en begrijpt uitstekend wat onze klanten willen. Je weet dit te vertalen naar bruikbare
informatie voor ontwikkelaars en maakt ze enthousiast. Je bent soms onderdeel van externe projecten en
discussies met/bij klanten. Je bent goed in prioriteiten stellen en hebt een leidende rol in het plannen van
de invulling van onze sprints. Je werkt graag mee bij de acceptatie van opgeleverde producten.
Kandidaat
● Hbo-/wo-opleiding
● Ervaring als product owner in agile/scrum omgeving
● Goed begrip van (software)techniek, maar denkt vanuit klantperspectief
● Energiek en enthousiast, werkt gemakkelijk samen met veel verschillende mensen en rollen
Pre’s en likes
● Certified product owner
● Achtergrond als software ontwikkelaar of productmanager
● Ervaring in een bedrijf waarin B2B SaaS-producten worden ontwikkeld
● Ervaring of aantoonbare affiniteit met logistiek/transport ICT
Aanbod
Onze cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kun je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koffie, zit-/stabureaus,
een bonusregeling (tot 1,5 maand), persoonlijk opleidingsbudget, een uitstekende pensioenregeling en
een jaarlijks outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge en innovatieve scale-up uit Amersfoort. Een groeiende organisatie met 32
medewerkers. Miljoenen Nederlanders ondervinden dagelijks de voordelen van ons platform. Onze
producten integreren real time verkeersinformatie in primaire bedrijfsprocessen. Zo helpen we Albert
Heijn, Jumbo en PostNL om hun goederenstroom te optimaliseren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast over Simacan en denk je dat jij ons team kunt versterken? Stuur dan je motivatie, cv en
eventuele links naar jobs@simacan.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

