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Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
We zijn op zoek naar een ervaren, enthousiaste product owner die goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Hij/zij moet
ervaring hebben in het werken met primaire processen in een grote organisatie. Kennis of eerdere ervaringen bij de belastingdienst, en meer specifiek
op het terrein van IOA, is een duidelijke pre.
De redenen voor inhuur zijn de volgende:
- gebleken is dat vacatures als deze zeer moeilijk zijn te vervullen.
- de persoon is op dit moment al werkzaam binnen CAP op het IOA project.
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Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
HBO werk- en denkniveau
Ervaring met werken met data, kennis van SAS, SQL en/of Splunk
Ervaring met Scrum en SAFe (5 jaar)
Ervaring met beheer en verdere ontwikkeling van systemen (5 jaar)

Wensen
Ervaring in het werken met (Biz)DevOps teams en met SABEL.
Ervaring met Jira.
Ervaring met financiele systemen.
Ervaring met veranderingen in grote (bureaucratische) organisaties (je laat je niet tegenhouden door weerstand bij personen of door processen. We
moeten streven naar verbetering en daarin neem jij het voortouw).

Competenties
Een echte teamplayer, enthousiast, energiek en met oog voor zijn omgeving.
Analytisch sterk, communicatief sterk en dringt snel door tot de kern van de zaak.
Is in staat weerstand te overwinnen en heeft doorzettingsvermogen.
Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit.
Is in staat voorstellen/oplossingsrichtingen helder te beschrijven/communiceren.
Proactief, in staat om zelfstandig zijn rol in te vullen.
Een kartrekker die gericht op zoek gaat naar werk en daarbij gedreven wordt door verbetering.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met
betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in
de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl
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Bekijk opdracht online
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