
 

Product Owner 
 

Functieomschrijving 

Als Product Owner maak je deel uit van het Productmanagement Team. Samen zien jullie 
commerciële kansen en nemen jullie initiatief en verantwoordelijkheid voor het maximaliseren 
van zowel de waarde van het product als het team.  
Werken met agile methoden zijn hierbij niet nieuw voor je. Je beheert de backlog en stelt 
prioriteiten. Je analyseert het gebruik van het product en draagt zorg voor gebruikerstests en 
meting van de resultaten. Daarbij betrek je experts op diverse onderwerpen om het interne 
proces goed te borgen en je vertegenwoordigt de business. 
Tegelijkertijd ga je aan de slag met het (door)ontwikkelen van een visie voor jouw markt en 
jouw product. Om vervolgens je verzamelde input en visie om te zetten in een roadmap. 
Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en opleveren van software die 
voor veel enthousiasme zorgt bij alle klant/doelgroepen. 
 
Het Productmanagementteam bestaat uit een teamlead, jij als 
Product Owner, een marketeer en een consultant. De marketeer 
verzorgt het inzicht in de klant behoefte en belicht de marketingkant 
van het project, de consultant vertaalt de specifieke klant behoefte 
naar generieke oplossingen. Daarnaast werken jullie als team samen 
met een analist aan de product-marketing-mix. Jij hebt hierin de lead 
en werkt samen met de ontwikkelaars om de productvisie ook 
daadwerkelijk te realiseren.  
 
Erwin werkt zeven jaar bij Vabi, waarvan de afgelopen drie jaar als 

Product Owner. Erwin: “Bij Vabi ben je als Product Owner samen 
met het team verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en 
uitrollen van oplossingen voor klanten. Wij maken veelzijdige 
gebouwinformatie simpel toegankelijk en toepasbaar.  
Dit doen wij met softwareontwikkeling middels scrum voor 
woningcorporaties.” Wij zoeken een collega die veel tegelijk kan, 
iemand die actiegericht is en creatief naar complexe situaties kan 
kijken. Je hebt een gun-factor en weet mensen in beweging te 
krijgen.  
 

Verantwoordelijkheden 
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijhouden van de productvisie; 

• Samen met het team een roadmap opstellen met mijlpalen; 

• Vertaling van strategie naar functionele ontwerpen van het product. 

Functiecriteria 

• HBO/WO werk- en of denkniveau; 

• Meerdere jaren aantoonbare ervaring als product owner/manager bij een 
softwarebedrijf; 

• Spil tussen techniek en business; 

• Passie voor IT, marketing en het product; 

• Zelfverzekerd, enthousiast en overtuigend; 

• Goede sociale vaardigheden, representativiteit en klantvriendelijkheid zijn key 
woorden; 

• Gestructureerd en zelfstandig kunnen werken; 

• Stressbestendig en service gericht; 



 
Wie is Vabi? 

We zijn één van de eerste softwarebedrijven van Nederland. Daar mag je best over 

opscheppen op een verjaardag. Ondertussen zijn we natuurlijk met onze tijd meegegaan en 

kom je in aanraking met de nieuwste technieken. 

We innoveren constant en iedereen in het team draagt daaraan bij. Dus jij straks ook! Dagelijks 

vertrouwen meer dan 2000 bedrijven in de vastgoedsector op berekeningen uit onze software 

en maken daardoor betere beslissingen. Iedere dag komen daar meer klanten bij. We groeien 

keihard en hebben een ambitieuze groeidoelstelling en daar kunnen we jouw hulp goed bij 

gebruiken. Zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers streven wij naar het beste. 

Wat bieden we jou? 

Wij bieden je een full time functie (40 uur) met verantwoordelijkheid, uitdagingen en ruimte 

voor ideeën. Uiteraard staat daar een prima salaris tegenover en interessante secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder 30 verlofdagen, 66% pensioenvergoeding en een WIA-

verzekering. Ook voorzien wij je van alle middelen die je nodig hebt voor je werk en je 

ontwikkeling.  

Daarnaast hebben we iedere maand wel een activiteit op de planning staan, van een Prison 

Escape tot aan abseilen van de Euromast, de jaarlijkse familie-BBQ of een VR-workshop. Zo 

leer je jouw collega’s ook buiten werktijd goed kennen. 

Heb je zin om bij ons aan de slag te 

gaan? 

Wacht niet te lang en stuur je cv en motivatie naar 

werkenbij@vabi.nl. Doe dat ter attentie van 

Jacqueline of Kirsten, zij nemen verder contact met 

je op. Als je nog vragen hebt kun je die naar 

hetzelfde emailadres sturen of ons even bellen via 

015-2574420. 

Wij zien je reactie graag tegemoet! 

Informatie voor Bureaus 

Wij wensen deze vacature middels eigen werving in te vullen, zonder tussenkomst van 

werving & selectie-, detachering- en/of uitzendbureaus.  

Acquisitie wordt derhalve niet op prijs gesteld. 

Voorgestelde kandidaten zonder nadrukkelijke uitvraag worden als niet verzonden 

beschouwd en niet in behandeling genomen. 
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