Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en
professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij
zijn een deskundige en sociale organisatie. Bij ons zet je jezelf in om
écht een verschil te maken. Dit doe je samen met ongeveer
honderd collega's. Wij geloven in het talent van vluchtelingen en
vinden dat hun kennis en vaardigheden moeten worden benut.
Samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, het bedrijfsleven én
onze donateurs, maken we de weg vrij voor hun professionele
ontwikkeling. Jaarlijks adviseren, begeleiden en
ondersteunen we gemiddeld 3.800 vluchtelingen tijdens hun
opleiding of loopbaan.

Het UAF is op zoek naar een:

Product Owner
(ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof / 24-32 uur per week)
Voor ons ontwikkelteam zoeken we voor de periode januari-september iemand die minimaal 24 uur
per week beschikbaar is. Je speelt een verbindende rol tussen alle betrokken partijen. Als Product
Owner werk je op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Wat houdt het werk in?
Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor het beheren van de productbacklog, schrijf je user
stories, geef je jouw visie en zorg je dat je contact houdt met zowel het team als stakeholders.
Daarbij bewaak je de voortgang en hou je de kwaliteit nauwlettend in de gaten.
Wij werken in een team van 3 developers, een tester, een Product Owner en een Scrum Master. In
sprints van twee weken leveren we delen op van ons Cliëntvolgsysteem (UAF Connect). Het systeem
is ontwikkeld op het OutSystems platform.
Meer specifiek:
Scrumteam
• Rapporteren over en bewaken van de voortgang van de productontwikkeling
• Inhoudelijk aansturen van het technische team dat de user stories implementeert
• Voorbereiden en leiden van sprintplanning
• Beheren en prioriteren van de backlog (inclusief bevindingen)
• Opstellen van user stories en concretiseren met bijbehorende requirements
• Leiden van backlog refinement sessies
• PO-checks: accepteren of afkeuren van productonderdelen (product increments) aan de
hand van requirements
Stakeholders
• Inventariseren en uitwerken van wensen en behoeftes
• Organiseren en leiden van reviewmeetings
• Opstellen en verspreiden van release notes

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk dat er echt toe doet en waarmee je het verschil kunt maken.
Een grote diversiteit aan collega’s: we streven naar een divers personeelsbestand.
Werken in een Agile/Scrum omgeving;
Aandacht voor jouw talentontwikkeling, we hebben een eigen UAF Academie;
Werktijden die je flexibel kunt indelen, mogelijkheid om thuis te werken;
Goede arbeidsvoorwaarden: individueel keuzebudget van circa 19% van je bruto salaris, ruime
verlofregeling en een loopbaanbudget.
Het salaris is conform de cao Sociaal Werk schaal 10: € 4.712,- bruto per maand (bij een
werkweek van 36 uur);
Een tijdelijk dienstverband ter vervanging van zwangerschapsverlof.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 6 maanden aantoonbare ervaring als Product Owner of business analist;
Affiniteit met webapplicaties en webontwikkelingen;
Ervaring met Jira en Scrum zijn een pré (of bereidheid jezelf hierin te ontwikkelen);
Actief met bijhouden en verbreden van ICT vakkennis.

•
•
•
•
•
•
•

Flexibel en stressbestendig
Analytisch
Resultaat gericht
Teamspeler
Innovatief
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
Affiniteit met de doelgroep van het UAF

Past deze vacature bij jou?
Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en CV voor 29 november 2021 te sturen naar
sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2021-10. Voor vragen over de functie kun
je terecht bij Anneke Kolly-Vrijdag (Product Owner) 030-252 08 35

