AWVN: Bouw met ons verder aan hét netwerk voor werkgevers!
AWVN is met ruim 750 individuele ondernemingen en bedrijfstakken de grootste werkgeversvereniging
van Nederland. Samen werken we aan het meest productieve, veerkrachtige en inclusieve land van
Europa. AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Wij adviseren werkgevers over de
ontwikkeling van hun organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Daarmee raken wij meer dan
vijf miljoen medewerkers. In onze filosofie zijn constructieve arbeidsverhoudingen hierbij cruciaal.

Voor ons team Data en Digitale Dienstverlening (DDD) op het hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij
een senior

Development Lead (32- 40 uur p/w)

Introductie
Wil jij werken voor een maatschappelijk relevante organisatie waarin je de eigen regie op jouw agenda
hebt? Lijkt het jou interessant om in teamverband te werken aan actuele sociaal-economische
dataprojecten die wekelijks in het nieuws genoemd worden? Dit alles en meer is mogelijk in de functie
van Development Lead binnen ons team Data en Digitale Dienstverlening bij AWVN!

Wat houdt de functie in?
Als Development Lead bij AWVN lever jij een enorm belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jouw
team en onze dataproposities. Je komt terecht in een hecht team waarin intensief wordt
samengewerkt aan digitale dienstverlening. Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het dagelijkse
operationele functioneren en faciliteren van twee of meer agile productontwikkelingen. Vanuit jouw
leidende rol verbeter je de samenwerking binnen het team en met onze software leveranciers. Met
jouw ervaring als scrum master ondersteun je ons sprintgewijs bij het realiseren van voortgang bij het
leveren en onderhouden van werkende IT-functionaliteiten met maximale klantwaarde.

Wat voor iemand zoeken we?
We zijn op zoek naar een generieke Development Lead die het leuk vindt om met ons te werken aan
proposities die in opbouw zijn. Jij weet wat er nodig is om sprintdoelen de bepalen en behalen. Je
hebt inmiddels een aantal jaar ervaring in software development en het aansturen van leveranciers en
wil echt een volgende stap maken. Je hebt goede coachende vaardigheden en staat open voor
zelfontwikkeling in de vorm van opleidingen. Daarnaast kun jij je vinden in onze samenwerkwaarden:
vanuit gelijkwaardige relaties, vanuit ieders talent, met plezier, samen verantwoordelijk voor resultaat
en blijvend in ontwikkeling.
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Wat worden jouw werkzaamheden?
o

Verbeteren van teamprestaties

o
o

Faciliteren van de agile werkwijze en ondersteunen van het team met het oplossen van problemen
Coachen van teamleden in plaats van zelf doen door het team uit te dagen en te inspireren tot het

o

verleggen van de grenzen
Faciliteert de scrum meetings van agile teams

o

Het aansturen en bewaken van de externe dienstverlening op het gebied van software
development

o

Sprintgewijs werkende IT-functionaliteit opleveren

o

Onderhoudt de sprint backlog en het contact omtrent prioritering met product owners

Wat vragen we aan kennis en ervaring?
o
o

Afgeronde HBO/WO-opleiding
Afgeronde opleiding tot scrum master met behaalde certificering (PSM-I)

o
o

Minimaal 3-5 jaar ervaring als scrum master/coach van één of meerdere teams
Bewezen ervaring in coaching van teams op het gebied van IT-methodieken en werkwijzen

o

Kennis van en ervaring met Scaled Agile

o
o

Ervaring met ketendenken (value streams); in staat de organisatie ketenbreed te optimaliseren
Ervaring met (low code) software development en analyse tooling (Mendix, Qlik Sense, Azure)

o
o

Sterke mondelinge, schriftelijke en presentatievaardigheden
Beheerst de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling

Wat kun je van ons verwachten?
Werken bij AWVN betekent voor jou dat we investeren in jouw werkplezier, jouw vitaliteit en
ontwikkeling. Je komt te werken in een gezellig team met behulpzame collega’s. Daarnaast krijg je van
ons uiteraard een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden:
o
o

Een functie in schaal 10 of 11, gebaseerd op jouw kennis en ervaring
Standaard 30 vakantiedagen

o
o

PKB-budget van 21,4%
Fit for Work budget

o

Werklaptop en werktelefoon

o
o

Collectief opleidingsbudget
De mogelijkheid om hybride te werken

o

Thuiswerkfaciliteiten

Is dit een baan voor jou?
Upload je motivatie en CV via onze website. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging per mail. Wij
nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op.

Heb je vragen?
Stel ze gerust! Neem contact op met Femke de Waard, HR Adviseur, op telefoonnummer 0643363448 of via e-mail f.waard@awvn.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact
opnemen met John Simons, op telefoonnummer 06-34044302 of via e-mail j.simons@awvn.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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