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Product Owner met ICT-kennis (m/v, regio Brugge) 

Maak als ontwikkelaar het verschil! 

Benieuwd hoe je voor blinde en slechtziende personen, mensen met dyslexie en anderstaligen het 
verschil kan maken? Als Product Owner bij Sensotec ondersteun je de ontwikkeling van software die 
het leven van mensen makkelijker maakt door hen te helpen bij lezen, schrijven en leren. Klinkt 
boeiend, toch!  

Vanwege het groeiende aantal R&D-projecten willen wij ons team versterken met een gedreven 
technische Product Owner met ervaring. 

Wat houdt je functie in? 

 Als Product Owner maak je uiteraard deel uit van het Scrum-gebeuren. Voor het ogenblik
werken we met een viertal ontwikkelteams (iOS, Android, Web, .Net) en zijn er in totaal 16
ontwikkelaars.

 In het takenpakket zit naast Product Ownership ook een component Technisch Project
Management. Dit betekent dat je instaat voor de algemene planning en opvolging van de
projecten, in samenspraak met het management en met ondersteuning van de senior
developers.

 Op basis van de wensen/specificaties van de klant schrijf je de functionele specificaties en user
stories uit (in Jira). De klant kan extern zijn of een intern team (als het om de ontwikkeling van
eigen producten of toepassingen gaat).

 Je beheert de Product Backlog.

 Je bent actief betrokken bij Sprint Planning, Review en Retrospective.

 Je speelt een actieve rol in de QA en releasevoorbereiding.

 Je bewaakt de progressie richting de projectdoelen.

 Samen met de andere Scrum-collega’s hou je de documentatie op Confluence op punt.

 Je ondersteunt en begeleidt de ontwikkelteams bij de productontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou? 

 Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

 Je bent bachelor of master ICT of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring met full-stack of web
development is een plus.

 Je hebt ervaring in het werken met Scrum-teams en je hebt een grondige kennis van de Agile
methodiek.

 Je hebt ervaring in het begeleiden en leiden van ontwikkelaars.

 Je laat je niet snel ontmoedigen en boekt de vooropgestelde resultaten.

 Je kan zowel zelfstandig als in team goed presteren.

 Je bent nieuwsgierig en volgt de ontwikkelingen binnen je werkdomein van dichtbij.

 Je werkt georganiseerd en zoekt naar verbetering en automatisering waar mogelijk.

Wat bieden wij jou? 

 Een voltijdse job in een gezonde werkomgeving waar het talent en enthousiasme van collega’s
je op sleeptouw nemen.

 We willen je laten uitblinken in wat je kan en je inspireren om elke dag bij te leren en te groeien.

 Vlot bereikbaar hoofdkantoor.

 Mooi salarispakket, afgestemd op jouw ervaring, in combinatie met heel wat extralegale
voordelen (o.a. groepsverzekering, maaltijdcheques, bonusregeling, 20 wettelijke en 12
aanvullende vakantiedagen, een flexibel uurrooster).
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Over Sensotec 

Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke poot binnen Sensotec. Van de ongeveer 40 
medewerkers is ons R&D-team ongeveer 16 mensen sterk. Zij werken dagelijks aan het versterken en 
uitbouwen van ons softwaregamma voor mensen met een visuele beperking of lees- en leerprobleem 
(zoals dyslexie). Naast particulieren vinden ook binnen- en buitenlandse overheden, scholen en 
bedrijven ons. Voorbeelden van in huis ontwikkelde apps en software die wereldwijd hun afzet vinden: 

de app KNFB Reader, de app Online Daisy, Alinea en de eReader apps voor de Koninklijke 

Bibliotheek Nederland. Check zeker eens onze sites: www.dyslexie.be; www.knfbreader.com; 
www.online-daisy.com en www.sensotec.be. 

Award voor onze KNFB Reader 

De kracht van digitale fotografie en geavanceerde hardware zijn gebundeld in deze alom geprezen 
app. De in 2014 gelanceerde app hielp al tienduizenden blinde en slechtziende mensen met het 
zelfstandig lezen van brieven, brochures, productlabels, restaurantmenu’s, enz. De app werd drie 
opeenvolgende jaren (2014, 2015 en 2016) uitgeroepen tot winnaar van de Golden Apple Award. 
Onlangs onderging de app een grote update waarmee hij nu ook perfect geschikt is voor mensen met 
leesmoeilijkheden, mensen die een tweede taal leren of busy professionals. 

Getuigenissen 

Maak dus het verschil en reageer snel! 

Stuur je cv naar frank.allemeersch@sensotec.be (general manager & CIO). Binnen 24 uur bevestigt 
Frank de ontvangst en maximaal 5 werkdagen later weet je of we eens rond de tafel kunnen gaan 
zitten. 

https://sensotec.be/product/knfb-reader/
https://sensotec.be/product/online-daisy-ebooks-audiobooks/
https://sensotec.be/product/alinea-suite/
https://www.dyslexie.be/
https://www.knfbreader.com/
https://www.online-daisy.com/
https://www.sensotec.be/
mailto:frank.allemeersch@sensotec.be

