MATT groeit en ontwikkelt zich voortdurend!
Om onze hoge innovatieve ambities voor de komende
jaren waar te maken zoeken wij een

Product Owner
voor 28 – 40 uur per week
Wat ga je doen?
Als Product Owner ben jij de trekker in het
doorontwikkelen van onze cloudoplossing @MATT en
de bijbehorende app. @MATT kent meerdere modules
op het gebied van secundaire bedrijfsprocessen.
Je haalt actief klantwensen op, doet marktonderzoek
en hebt veel contact met gebruikers. Je maakt een
functioneel ontwerp, bewaakt de planning van datgene
wat opgeleverd wordt door onze ontwikkelaars en je
test de uitkomsten en/of nieuwe releases.
Je draagt zorg voor een gebruiksvriendelijke en
intuïtieve userinterfase en consistentie tussen de
verschillende menu’s en modules voor wat betreft taal,
lay-out en huisstijl. Je maakt gebruikershandleidingen
en bespreekt deze met collega’s en je geeft gebruikers
instructies bij onze klanten.
Hiernaast heb een aantal verschillende taken op het
gebied van gegevensbescherming en implemenaties
bij klanten. Een uitgebreide taak omschrijving vind je
op onze website .

Wie ben jij?
 Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau
en hebt een relevante opleiding afgerond
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in de richting
van bedrijfskunde, HRM, Communicatie.
 Je hebt sterke affiniteit met ICT
 Je beschikt over goede
communicatievaardigheden en analytisch
vermogen en bent organisatorisch sterk
 Je hebt een klantgerichte, proactieve houding en
een hoge kwaliteitsstandaard
 Kennis van managementinformatiepakketten is
een pré
 Kennis en ervaring van de AVG en
privacywetgeving is een pré.
 Je herkent jezelf in onze kernwaarden:
samenwerken, flexibel, betrouwbaar, deskundig,
innovatief en pro actief.
Wat bieden we je?
 We zoeken een betrokken en verantwoordelijke
medewerker voor 28 tot 40 uur
 Je wordt ondersteund en goed ingewerkt door
ervaren collega’s.
 We zijn flexibel qua werkdagen/uren. We vinden
het belangrijk dat je de ruimte hebt om je werk en
privé goed op elkaar af te stemmen.
 Je salaris bedraagt tussen de €4.000,00 en
€ 5.000 bruto per maand op basis van een 40urige werkweek.
 Regelmatig leuke activiteiten met collega’s.

Samen met zo’n 25 collega’s ontzorgen we onze
klanten op het gebied van financiën,
personeelsadministratie en salarisadministratie. Ons
compleet, geïntegreerde systeem @MATT
stroomlijnt alle gegevens en voorziet onze klanten
op elk gewenst moment van ‘up-to-date’ informatie.
We hebben veel klanten in de bibliotheeksector,
maar ook in onder andere de welzijns- en
sportsector.
Je gaat voornamelijk samenwerken met het MT (4
collega’s) en de collega’s van ICT. Hiernaast heb je
veel contact met andere medewerkers in de
organisatie en met klanten. Je werkplek is in
Zaltbommel, maar een combinatie met thuiswerken
is vanzelfsprekend mogelijk.

Meer over onze organisatie lees je op: www.matt.nl

.
Is dit jouw baan?
Mail je motivatie en CV naar
peter.deheer@matt.nl of bel hem even
als je nog vragen hebt: 06 – 519 162 85

Oude Bosscheweg 11, 5301 LA Zaltbommel

