The Sustainables making sustainability easy

Product Owner – Duurzaam Energie Advies
Bij The Sustainables weten we alles over maatregelen voor hernieuwbare energie,
huizen, 3D-modellering en innovatieve e-commerce oplossingen voor complexe
producten.
Tot onze klanten en partners rekenen wij nutsbedrijven, producenten van duurzame
producten (zoals zonnepanelen) en grotere installateursbedrijven.
Samen met het team stel je woningeigenaren in staat hun huis duurzamer te maken. De
projecten waar je aan gaat werken zijn meestal voor bedrijven die klanten willen
adviseren met behulp van onze kennis en online tooling.
Wie zoeken wij
Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de output van het multidisciplinaire
team, bestaande uit UX/ UI-ontwerpers, experts in duurzame energie, customer
journey-specialisten, ontwikkelaars en data scientists. Je vertaalt de wensen van de klant
in teamtaken en houdt toezicht op het werk voor het hele team. Je zorgt ervoor dat het
team tevreden is en dat de eindresultaten in lijn zijn met de wensen van de klant en de
vereisten van de interne kerncomponenten.
Enkele voorbeelden van onze recente projecten:
https://homeqgo.nl, "white label" duurzaamheidsadvies en shop
https://www.engie-bespaaradvies.nl/, duurzaamheidsadvies voor woonhuizen
https://offerte.welkombijnefit.nl/hr-ketel/uw_gegevens productadvies voor ketels en
warmtepompen
Wat hebben wij te bieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senior Product Owner binnen ons innovatieve team
Een informele omgeving en gemotiveerde collega's in Amsterdam
Mogelijkheid om te werken aan projecten die de wereld verbeteren
Samenwerken met experts
Hoog tempo, korte sprints
Gebruikmaken van high tech tooling en technieken
Flexibele werktijden of gedeeltelijk werken vanuit huis
Vrijdag kick-boxing door Jessey
Optie op eigen vermogen
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Vaardigheden en vereisten
•
•

•

•
•
•
•

Minimaal 3 jaar ervaring als Product Owner in een Agile scrumteam
Ervaring met het beheer van IT-ontwikkelingsprojecten, waaronder de volgende
functionele onderwerpen: UX/ UI-ontwerp, ontwerp van klantreizen,
datastrategie
Ontwerpen van storyboards, het maken van wireframes, het creëren en
bijhouden van backlogs, het schrijven van gebruikersverhalen en het
ontwikkelen van acceptatiecriteria
Het vermogen om onder druk te werken, de verwachtingen van klanten effectief
te beheren en niet overweldigd te raken door de druk van de klant op het team
Uitstekende communicatieve vaardigheden en analytisch denkvermogen
Natuurlijke drive voor perfectie en gestructureerde organisatie
Universitair werk- en denkniveau

Wie zijn wij
We bieden innovatieve oplossingen die het verduurzamen van een woning
gemakkelijker en winstgevender maken.
Hoe doen we dat? Door slimme online tools te bouwen om huizen op afstand te meten,
zowel fysiek als energetisch. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen consumenten
gemakkelijk offertes aanvragen voor verbeteringen aan het huis en duurzame energie.
Dat is hoe we duurzame bedrijven en consumenten met elkaar verbinden. Het
resultaat: een betere klantervaring en aanzienlijke kostenbesparingen die resulteren in
een snellere energietransitie naar CO2 neutraal leven.

Kom je kennismaken?
Ben je enthousiast geworden over de functie en herken je jezelf in het
hierboven geschetste profile, neem dan contact op met Paul van den Hout,
paul@thesustainables.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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