Scrum Master
Goede IT-producten ontstaan op de Scrumtafel. Als jij het team leidt al
helemaal. Met jouw analytische blik en open houding maak jij complete
Scrumprocessen tot een succes, no matter what. Kortom, wij kunnen jou als
Scrum Master niet missen. Solliciteer direct!
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De functie
Als Scrum Master moet jij het hebben van jouw technische kennis en je
natuurlijke leiderschap. In de basis ben jij namelijk verantwoordelijk voor de
juiste implementatie van het Scrumframework bij de opdrachtgever. Hierbij heb
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je een organisatorische rol. Je bent inhoudelijk dus niet betrokken bij het
maakproces van het product.
Die organisatorische rol lichten we even verder toe: je leert je teamleden
werken volgens de Scrumregels, voor zover ze dat nog niet kunnen, en je
organiseert verschillende activiteiten om hen bij de les te houden. Denk
bijvoorbeeld aan daily stand-ups of retrospectives. Daarnaast zorg je ervoor dat
jouw collega’s niks in de weg staat om hun werk te doen.
Dat laatste doe je onder andere door de rest van de organisatie uit te leggen
hoe jullie Agile werkmethode in elkaar steekt. Zo weten niet-Scrumleden precies
aan wie ze welke vragen moeten stellen, zodat jouw Scrumleden ongestoord
aan het werk kunnen.

Over jou
De functie van Scrum Master zit jou als gegoten. Je hebt dan ook:
Een academisch werk- en denkniveau
Minstens 3 jaar ervaring in de rol van Scrum Master
De certificaten van onder andere PSM, CSM en SAFe
Een transparante houding- jouw collega’s snappen waar jij mee bezig bent

Wat wij bieden
Jij weet precies hoe je het beste uit het team haalt. Maar een echte Scrum
Master kent ook zichzelf. Voor jou is het dus glashelder hoe de threads, die jou
naar je carrièredoelen leiden, eruitzien. Naast dat je aan de slag gaat bij de
grootste opdrachtgevers, volg je bij Brunel verschillende (aanvullende)
opleidingen, bijvoorbeeld over PSP 1 en PSM 1, 2 en 3.
Overigens sta je er bij ons nooit alleen voor, want je krijgt een carrièrecoach die
veel weet van IT en altijd voor je klaarstaat. Verder mag je rekenen op een goed
salaris (uiteraard), een voordelige pensioenregeling en kortingen op
verzekeringen en sportieve en culturele uitjes. Klinkt goed, toch?
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