New Business Consultant/Product Owner (Smart City)
Ben jij de New Business Consultant/Product Owner die wil bijdragen aan de smart cities van morgen? En
zijn lokale overheden jou niet onbekend? Ben jij op zoek naar een allround baan met veel
verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Om onze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is ons team van 10 enthousiastelingen op zoek naar
een nieuwe toffe collega. Wij delen een passie voor slim gebruik van data en hopen dat jij samen met
ons de dienstverlening van Civity verder door wil ontwikkelen.
Om dit te realiseren definieer jij de toekomstige ontwikkelingen van onze producten samen met de
klanten. Daarnaast draag jij bij om onze visie verder vorm te geven en de klantvragen om te zetten in
waarde voor onze producten. Vind jij het leuk om deze relevante informatie te verzamelen, je
stakeholders te managen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere ontwikkelingen van
onze innovatieve producten? Dan hopen wij dat jij ons nieuwe teamlid wordt!
Takenpakket
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Je werkt op management niveau mee aan het ontwikkelen van de visie en vertaalt deze naar de
toepassing op onze producten, observeert en analyseert marktontwikkelingen, deelt inzichten
met stakeholders en het development team;
Je bent onderdeel van het team dat actief is in een aantal Europese onderzoeksprojecten waar
Civity deelnemer van is;
Je neemt actief deel in de Smart City initiatieven waar Civity deelnemer is;
Je werkt samen met klanten en stakeholders, onderhoudt veelvuldig contact en behartigt hun
belangen;
Je signaleert en benut commerciële kansen bij bestaande en nieuwe klanten in relatie tot de
mogelijkheden van ons City Innovation Platform;
Je draagt nieuwe ideeën aan om potentiële en bestaande klanten te binden en inspireren met
succesvolle praktijk cases en nieuwe concepten (via b.v. Webinars);
Je stelt alle eisen, wensen en vragen van stakeholders / klanten voorop en je neemt beslissingen
over de ontwikkeling van ons product CIP Open Overheid, in samenwerking met stakeholders en
het ontwikkelteam;
Je zorgt ervoor dat items in de backlog duidelijk gedefinieerd worden in user stories en
begrijpelijk zijn voor de ontwikkeling;
Je monitort de voortgang, geeft feedback aan het einde van een sprint (in review meetings) en
zorgt ervoor dat de belangrijkste stakeholders worden uitgenodigd.

Wij vragen
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Communicatieve vaardigheden;
Bekendheid met nieuwe technologieën, (open) data, slimme steden en de publieke sector;
Een spin in het web die het overzicht weet te bewaren en niet bang is voor deadlines;

•
•
•
•
•
•
•
•

Iemand die interactie weet te creëren met verschillende stakeholders: heldere communicatie,
enthousiasme en verbinding maken;
Relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;
Kennis van projectmatig werken is een pre;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Commercieel ingesteld en klantgericht;
Teamplayer mentaliteit;
Enthousiast, pro-actief en leergierig;
Toegewijd, Ondernemend en Vooruitstrevend, de kernwaarden van onze organisatie.

Wij bieden
Een fulltime functie (36-40 uur) In een open en transparante werksfeer werken wij dagelijks aan het
succes en de ambities van onze klanten. We zijn eerlijk en oprecht en in staat om te luisteren naar wat
de klant wil, waarbij we het gemeenschappelijke doel van organisaties, burgers en steden voortdurend
voor ogen houden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Een contract voor bepaalde tijd met de nadrukkelijk intentie tot onbepaalde tijd;
Een uitdagende job op management niveau in een ambitieus en gedreven team;
Een fulltime baan met veel ruimte en verantwoordelijkheid om de producten van Civity verder
te ontwikkelen
Een moderne kantoorlocatie in Zeist die per OV en auto prima te bereizen is;
Combinatie van thuiswerken en op kantoor werken;
Mobiele werkplek (laptop, telefoon) zodat je ook gemakkelijk vanuit huis kan werken;
Volop ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en opleidingen;
Goede pensioen-, reiskosten- en thuiswerkregeling

Over Civity
Verschillende overheden in binnen- en buitenland maken op dit moment succesvol gebruik van het City
Innovation Platform (CIP). Een integrale oplossing voor datalogistiek en datamanagement die de lokale
overheid helpt om te voldoen aan een belangrijke doelstelling: de Open Overheid. CIP is een generieke,
herbruikbare oplossing, gebaseerd op standaarden en open API’s zodat iedereen het kan gebruiken en
ermee kan koppelen. De lokale overheid kan CIP inzetten om intern inzicht in haar data te creëren
alsook om data te delen met externe, landelijke voorzieningen (DONL, NGR, Plooi). Samen met partners
richt Civity zich op de ontwikkeling van Open Urban Data Platform omgevingen, daar waar de lokale
overheid samenwerkt met lokale partners om aan te sluiten bij Smart City ontwikkeling.
Interesse
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over deze vacature? Rosa Postma (Office Manager/HR)
brengt jou graag in contact met de juiste persoon die je meer over de vacature kan vertellen. Je bereikt
haar via rosa@civity.nl of 030-697 32 88.

Wij verzorgen de werving zelf en zijn niet geïnteresseerd in commerciële benadering door bureaus
en/of Jobboards.

