•

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een
Junior Product Owner
's-Hertogenbosch – 32 - 40 uur per week

Waar ga je werken?
Service Apotheek is de grootste franchiseformule
voor zelfstandige apotheken in Nederland. Het doel
van onze centrale Service Apotheek organisatie is
alle 475 aangesloten apotheken op professionele en
innovatieve wijze te ondersteunen bij hun dagelijkse
bedrijfsvoering. Onze digitale zorg propositie maakt
daar een steeds belangrijker deel van uit. Hoe uit
zich dat? In een Service Apotheek word je geholpen
hoe jij dat dat wilt. Je voelt dat het draait om (je)
gezondheid. Altijd de beste service voor onze ruim
vier miljoen klanten. Fysiek waar het moet en
digitaal waar gewenst.

Wat ga je doen?
Als junior product owner maak je onderdeel uit van
het team Digitale Zorg. Met je collega’s werk je aan
de online producten van Service Apotheek met de
uitdaging dat deze zowel optimaal aansluiten bij de
eindgebruiker als ook bij de doelstellingen van een
nationaal merk.
Je werkzaamheden:
• Je formuleert user stories en zorgt samen met
leveranciers voor een goede test en livegang.
• Je optimaliseert bestaande producten op basis van
gebruiksstatistieken, feedback van gebruikers en
jouw eigen ideeën.
• Je implementeert nieuwe functionaliteiten en zorgt
voor het beschikbaar zijn van de nodige materialen

Wat vragen wij van jou?
• Afgeronde opleiding op HBO+ of academisch niveau.
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als Junior
Product Owner.
• Kennis van Ervaring met websites, webshops en
apps.
• Affiniteit met de farmacie, eHealth of zorg.
• Ervaring met Agile (SCRUM) ontwikkeling is een pré.
• Je krijgt energie van het werken in een dynamische
omgeving met diverse teams, met klanten, met een
buitendienst en leveranciers.

Wat mag je van ons verwachten?
Met reeds 120.000 gebruikers van de Service
Apotheek app, 25.000 mensen in ons COPD/Astma
zorgprogramma en 8.000 unieke bezoekers per dag
op onze websites bieden we jou een fantastische
uitdaging om mee te helpen om deze producten naar
“the next level” te brengen. En naast een
marktconform salaris, bieden we je ook nog eens een
goede pensioenregeling.

Solliciteren?
Interesse? Stuur dan vóór 5 april 2020 je motivatie en
cv naar Carolien Persoon, Operationeel Manager.
E c.persoon@serviceapotheek.nl.

om dit te ondersteunen.
• Je draait mee in het team bij projecten op het
gebied van website, mobiel en CRM.
• Je werkt samen met collega’s van de andere

afdelingen en helpt apothekers bij het optimale
gebruik van de applicaties.
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