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Rolomschrijving en taakafspraken
Opdrachtomschrijving:
Werken bij de Universiteit Leiden betekent werken voor een organisatie met maatschappelijke betekenis. Studenten, docenten, wetenschappers en
medewerkers maken gebruik van talloze applicaties. Wij willen hen zo optimaal mogelijk faciliteren bij hun studie, onderzoek en werk. Dat willen we
graag nóg beter doen in een snel veranderende omgeving.
Werken bij Customer Applications Services (CAS) betekent dat je met agile teams met state-of the-art toolings werkt aan onder andere
applicatiemanagement en aan de optimalisering en automatisering daarvan. Soms duik je de techniek in om het gesprek te kunnen voeren. Je werkt
aan het continue vernieuwen, verbeteren en uitbreiden van applicaties gedurende de levenscyclus of aan het cloud ready maken van het
applicatieportfolio.
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Achtergrond opdracht:
In de functie van Product Owner behartig jij de belangen van de stakeholders én ga je nadrukkelijk op zoek naar kansen om IT voorzieningen te
optimaliseren om zo bij te dragen aan de doelen van de Universiteit Leiden. Jij bent verantwoordelijk voor de backlog met relevante epics en stories.
Je beheert de backlog, prioriteert en stelt acceptatiecriteria vast op basis van input van stakeholders, klantfeedback, business value en security- en
architectuurkaders. Samen met collega Product Owners bereid je PI events voor en neem je eraan deel.
Je werkt in een multidisciplinair development team, dat Agile Scrum(ban) werkt Je werkt samen met verschillende IT-professionals zoals
scrummasters, devops engineers, functioneel-, applicatie- en technisch beheerders, architecten en security-specialisten, zowel binnen als buiten het
ISSC Je denkt proactief mee me de ontwikkelingen van de agile organisatie. Je afdelingsmanager adviseer je over de impact van veranderingen, trends
en innovaties in de markt. Voor collega’s ben je een vraagbaak en tevens ben je in staat complexe werkzaamheden te coördineren.

Eisen:
-HBO/WO werk en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding binnen een voor deze functie relevant, bij voorkeur IT, domein
-Aantoonbare relevante opleiding en/ of trainingen met kennis van diverse agile raamwerken en tools en met meerjarige ervaring als Product Owner in
een soortgelijke omgeving
-Actuele kennis van IT-infrastructuren en applicatietechnologie
-Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, een stevige persoonlijkheid en enthousiasmerende stuurkracht om mensen en processen de juiste
richting in te bewegen
-Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift dan wel bent bereid dit snel te leren.

Competenties:
Je kunt snel informatie analyseren, bepalen wat echt belangrijk is en communiceert helder met klanten, leveranciers en collega’s. Je bent in staat om
in kort tijdsbestek resultaat op te leveren. Je kijkt over processen en organisatie heen en zorgt voor reflectie, zodat we continu blijven verbeteren en
vernieuwen.

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
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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

Bekijk opdracht online
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