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BUSINESS ANALIST / SCRUM MASTER

Dacom ondersteunt telers en de

DE NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW ZOEKT VERSTERKING

agribusiness wereldwijd bij het

Locatie: Groningen

optimaliseren

van

hun

opbrengsten. Onze producten
hebben een significante impact

Wil jij graag de wereld van landbouw, natuur, ICT, GEO en data verbinden? Wij zoeken een Business

op efficiënt gebruik van agri-

Analist en Scrum Master voor de versterking van ons nieuwe Geo ExpertTeam. Je bent

inputs

zoals

water,

gewasbeschermingsmiddelen
en nutriënten en dragen hiermee
bij

aan

een

duurzame

voedselproductie. Door de inzet
van

onze

gebruikers

medewerkers

zijn

wij

en
een

wereldspeler op het gebied van
innovatieve en baanbrekende
agrarische datatechnologie.

verantwoordelijk voor het coachen van het team, neemt de rol van Scrum Master op je en draagt zorg
voor het volgen van het overeengekomen Agile proces.
Je vervult ook de rol van Business Analist voor onze maatwerkoplossingen en legt de verbinding
tussen de wensen van de klant en de gebruikers en de IT. Je werkt nauw samen met de Product
Owners en ICT-specialisten en bent gericht op voortdurende verbetering en innovatie van het product
en het proces.
Het accent van het Geo ExpertTeam ligt op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de SCANGIS applicatie voor BoerenNatuur. BoerenNatuur is een vereniging die de ICT-infrastructuur beheert
voor alle agrarische collectieven in Nederland. Naast de SCAN-GIS applicatie wordt in dit team
gewerkt aan diverse andere uitdagende maatwerktrajecten op het gebied van akkerbouw, GEO en
data.

BoerenNatuur is een vereniging
van 40 regionale collectieven die

Wat ga je doen?

samen met meer dan 10.000



boeren werken aan Agrarisch

Je hebt de rol van Scrum Master binnen het Geo ExpertTeam



Je coacht teamleden op een Agile manier van werken en ondersteunt continue verbetering



Je herkent, haalt op en definieert business requirements



Je inventariseert systeemwensen en -eisen bij de gebruikers die bijdragen aan de

Natuur- en Landschapsbeheer.
Samen leveren we een grote
bijdrage aan het behoud en de
ontwikkeling

van

natuur

biodiversiteit in Nederland. Dit
doen

we

door

bijvoorbeeld

weidevogels

te

beschermen,

kruidenrijke

akkers

aan

businessdoelstellingen en legt deze in heldere bewoordingen vast

en

te



Met je uitstekende sociale vaardigheden sla je een brug tussen business, IT en de organisatie

Wat vragen wij?


Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Scrum Master en als Business Analist



Een goede organisator en ondersteuner

Nederland groen! De SCAN-ICT



Afgeronde HBO- of WO-opleiding

is een onmisbaar systeem voor



Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en Engels

het collectief om het beheer mee



te registreren, te coördineren en

Een motiverende coach, energiek, een verbinder, vinding- en initiatiefrijk



Kennis van en ervaring met IT, zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van

leggen en door sloten duurzaam
te beheren. Onze boeren kleuren

gegevens te delen met grote
marktpartijen die boeren extra
willen belonen voor hun inzet.

mogelijkheden en onmogelijkheden van IT-oplossingen


Je hebt inzicht in natuurinclusieve regelingen van de overheid

Wat bieden wij jou?
LOCATIE - EMMEN

Je wordt een groot onderdeel van een klein team met veel eigen verantwoordelijkheden. Dacom biedt

Waanderweg 68

een positie aan voor 36 tot 40 uur per week in een professionele werkomgeving gericht op kwaliteit

7812 HZ EMMEN

en innovatie met daarbij passende arbeidsvoorwaarden.

Nederland
LOCATIE - GRONINGEN
Helperpark 282, 2e verdieping
9723 ZA GRONINGEN
Nederland

De werkplek? Een informele werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
inspraak.
Interesse?
Stuur je CV, portfolio en motivering vóór 24 augustus 2020 naar onze HR-afdeling t.a.v. Marina ter

TELEFOON & E-MAIL
+31 88 322 66 00
info@dacom.nl
www.dacom.nl

Wiel: hr@dacom.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

