Scrum master
Bedrijfsdetails
Life short, work somewhere awesome…
Neem de tijd om VAN IN te ondekken:
VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een divisie van de Finse groep
Sanoma. Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs kunnen wij het onderwijs innovatieve
en kwaliteitsvolle leermiddelen aanbieden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Al onze leeroplossingen getuigen van onze
praktische kijk op onderwijs en onze expertise in de nieuwste digitale en didactische tendensen.
Als marktleider in educatieve leermiddelen speelt VAN IN een belangrijke rol om het onderwijs van de toekomst mogelijk te maken.
Met VAN IN hebben wij o.a. verschillende innovatieve projecten en initiatieven lopen voor gepersonaliseerd leren en
gepersonaliseerd lesgeven.
Onlangs werd VAN IN met Bingel en diddit, onze digitale leerplatformen, verkozen tot het beste ICT-project van het jaar!

Functie
Weer een organisatie die op zoek gaat naar scrum master horen we je denken.
Zeer zeker, maar wij hebben ook meer te bieden. Niet enkel een groeiende, evoluerende omgeving maar ook een centraal gelegen,
aangename work-life balance en de mogelijkheid om jezelf te blijven bijscholen…

Wat moet je dan eigenlijk gaan doen?
Als scrum master maak je deel uit van het Bingel team. Je bent meer dan ooit gedreven om de grachten tussen business en IT
te overbruggen.
Je bent promotor van het Scrum Framework en je gebruikt je kennis om het team sterker te maken.
De teams moeten op één lijn komen met de scrum processen maar ook waarden en principes van VAN IN worden hoog in het
vaandel gedragen. Je hebt de mogelijkheid om je kennis te gaan delen en je ervaring uit te breiden. Dat klinkt toch als een winwin?!
We hebben zoveel fijne collega’s bij VAN IN, die ervoor zorgen dat werken leuk en aangenaam is, maar ook dat jij enthousiast het
gebouw zal binnenwandelen.

Profiel
So, do you have:






Een passie voor Agile Scrum Framework?
Ervaring met Agile en Lean werken?
De drive om deel uit te maken van VAN IN en mee te werken aan succesvolle producten zoals Bingel en diddit.
Coachingskills met een manier van aanpakken dat motiverend kan werken.
Vloeiend in NL & ENG

Als je alles hierboven kan aanvinken, ben jij waarschijnlijk onze perfecte match.

Aanbod
What do we give you…
Buiten een zeer interessante, snel groeiende omgeving met vele uitdagingen bieden we ook:









Een motiverende verloning met extralegale voordelen.
De mogelijkheid om je bij te scholen en te groeien in deze organisatie.
Lidmaatschap tot de Bingel-Bende van VAN IN.
We laten je deel uitmaken van onze fantastische organisatie waar je vele super enthousiaste collega’s zal leren kennen die dezelfde passie
als jou delen. Buiten vers fruit en af en toe lekker snoepgoed in de keuken, bieden we ook een aangename werkplek met de nodige ruimte en
stimulansen voor de creatieve geest.
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