Word Product Owner (databeheerder)
De VREG zoekt een product owner. Iemand die zijn/haar product kent en beheert, en er helemaal
van doordrongen is.
Producten beter gezegd, waarvan dit de voornaamste zijn:
•

De certificatendatabank: de voorbije jaren ontwikkelden we een nieuw platform
waarbinnen steuncertificaten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling en garanties
van oorsprong beheerd worden. Elektriciteitsleveranciers, netbeheerders, traders en
producenten zijn onze gebruikers. Jaarlijks wordt hier voor meer dan €1,8 miljard aan
transacties geregistreerd. We ondersteunen onze gebruikers waar nodig en werken continu
aan verdere verbeteringen van dit platform.

•

De V-test: de komende jaren ligt de focus op het vernieuwen en sterk uitbreiden van ons
uithangbord. Als enige onafhankelijke en volledige prijsvergelijker op de Vlaamse markt,
heeft de consument ons nodig om de beste/groenste/goedkoopste/… energieleverancier te
vinden. En om deze tool te kunnen maken, hebben wij versterking nodig! Klinkt goed?

Laten we ervan uitgaan dat jij onze gedroomde kandidaat bent. Dan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heb je een masterdiploma met affiniteit voor IT of heb je een bachelordiploma en minstens
twee jaar relevante ervaring;
ben je een kanjer in analyse, ontwikkeling en implementatie van software – of heb je veel
goesting om dit te leren;
zit je graag externe IT-ers achter de veren en werk je constructief met hen samen;
ben je praktisch en pragmatisch;
heb je de ambitie om op langere termijn mee te bouwen aan ons project;
durf je verantwoordelijkheid nemen voor je product;
kan je zelfstandig werken en organiseren, maar maak je ook graag deel uit van een team –
stuk voor stuk specialisten en teamspelers die graag hun kennis delen;
kan je je collega’s enthousiasmeren – zij hebben de kennis van en zijn een belangrijk
onderdeel van de business waarvoor we producten bouwen;
leg je vlot contacten – de burgers en bedrijven die onze producten gebruiken, zijn je
allerbelangrijkste doelgroep;
kan je je mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Engels. Garanties van oorsprong worden
Europees verhandeld, je opdracht overstijgt Vlaanderen;
heb je dan ook nog ervaring in de energiesector? Een extra pluspunt, onze zoektocht stopt
hier.

Welkom dus, nieuwe collega! Dit gaan we doen:
•

Je collega’s, de burgers en bedrijven die gebruik maken van onze bestaande producten
adviseren en begeleiden (schriftelijk, telefonisch en in persoon).

•

De data die vanuit onze verschillende bestaande tools beschikbaar zijn, analyseren en via BItools behapbaar en beschikbaar maken.

En dan aan de slag voor die nieuwe V-test! Samen met je collega-product owner:
•
•
•
•
•
•
•

zet je de projectorganisatie op en zet je de koers uit;
ben je het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en de tussenpersoon tussen business
en IT;
analyseer je de behoeften en wensen van de interne en externe gebruikers – en je durft een
onderscheid te maken tussen beiden;
zet je deze om in epics en user stories, waarbinnen je prioriteiten toekent;
test je de productonderdelen en zoek je samen met de programmeurs naar verbetering;
organiseer je demo’s voor interne en externe gebruikers;
bewaak je de voortgang en budgetten, en rapporteer je hierover naar onze directieraad.

Kortom, alles wat nodig is om te komen tot dé prijsvergelijker die de Vlaamse consument nodig
heeft. En daarna, op naar het volgende project om de energieafnemers en de energiesector in
Vlaanderen en Europa vooruit te helpen.
Wat de VREG nog biedt?
Een job met maatschappelijk belang! Je gaat van start in een spannende sector bij een boeiende en
groeiende organisatie op wandelafstand van het station Brussel-Noord. Je kan elke dag verder
bouwen aan je skills en krijgt de nodige opleidingen. Je krijgt verantwoordelijkheid, staat in nauw
contact met interne en externe klanten en neemt mee beslissingen. Je werkt in een klein
gemotiveerd en zelfsturend team. Je bent een belangrijk onderdeel van de organisatie en bent
onmisbaar in meerdere projecten, afwisseling troef dus. Je krijgt verder een marktconform salaris en
de mogelijkheid flexibel te werken.
Solliciteren?
Ben jij de persoon die beschreven staat in bovenstaand profiel? Wil je jouw energie stoppen in
energie en zie jij jezelf werken in een sector die nooit stilstaat? Vul dan uiterlijk 3 februari 2019 het
online sollicitatieformulier in op www.poolstok.be/vacatures via de ‘solliciteer nu’-knop rechts op de
vacaturepagina. Hier vind je ook een uitgebreide functiebeschrijving en het selectiereglement.
Extra info:
Meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je opvragen bij ruben.verboven@vreg.be. De
selectiegesprekken vinden plaats vanaf 11 februari en de assessments vanaf 18 februari.
De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd,
geslacht, afkomst of handicap. Personen met een arbeidshandicap die nood hebben aan
aanpassingen in de selectieprocedure kunnen dit aanvragen bij de kandidaatstelling.

