profiel
naam
leeftijd
nationaliteit

Any Person
36 jaar
Nederlands

beschikbaarheid

1 maand opzegtermijn

salaris-indicatie

€ 4.200 bruto

talen
profielschets

Nederlands (vloeiend), Engels (vloeiend) Duits (redelijk in woord en geschrift)
Onsecte magna consectem nis nit, secte molorpe rcipis nullaor peraessim ea facip ex euis
nonulla orerat. Rit venim et laorper si ex euguer sequism oloboreet laore ming ex eriliqui te
eugait, quatuer secte magna facil essit ipismod olumsan et iriuscin ullandre magnississim
illutpat, vel doluptatin ea aut la aliquis aut nonsed moloreet etumsan dignisim et ipsum digna
aci tet nonsequisi tisi.

Werkervaring
periode

november 2011 - heden

functie

Connectivity, Manager Operations Web Development, Laren

verantwoordelijkheden

• Mede opstellen van de product strategie
• Beoordelen van de huidige product portfolio om de huidige features en functionaliteiten te
verbeteren
• Vertalen productontwikkelingen naar roadmap/productplannen en verzorgen uitvoer
• Aansturen van het operations team bestaande uit Content Manager, Video Editor en
Software Developer
• Begeleiden van video productie, banner productie, email campagnes, Facebook en
Foursquare acties
• Accountmanagement

relevant project

periode

juli 2009 - augustus 2011

functie

Belboek, Product Manager Online Lokale Gidsen, Amsterdam

verantwoordelijkheden

project en product managment

scoutler

Ontwikkelen van een multichannel cms genaamd MyDeck
Met het mydeck cms kunnen winkelcentra al hun content vanuit een platform beheren
en doorplaatsen naar hun website, nieuwsbrieven, mobiele site, videoschermen en
touchscreens.
Bij de ontwikkeling van MyDeck was Bas Product Owner van het project en was hij
verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Inventariseren van requirements bij de klant
• Requirements omzetten in functionaliteiten
• Functionaliteiten uitwerken in user stories
• Wireframing
• Planning uitwerken
• Sprintplanning uitwerken
• Opzetten en bijhouden backlog
• Sprint review opzetten

• Het ontwikkelen en uitvoering van het online marketingplan voor de lokale gidsen:
• Vertalen van marketingplan naar concrete online producten
• Eindverantwoordelijk voor het design, bouw en implementatie van de nieuwe website
• Product Owner bij het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe website
• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe online producten
• Opzetten en optimaliseren SEO en SEA
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