Scrum master (32 – 36 uur per week)
Wij zijn voor diverse opdrachtgevers regelmatig op zoek naar ervaren (interim) professionals met expertise op
het gebied van Agile/ Scrum.
Wat ga je doen?
Onze opdrachtgever heeft de afgelopen jaren een Agile transformatie doorgemaakt en is van een meer
RUP/Waterval georiënteerde ontwikkeling op Agile / Scrum overgegaan. Voor het SAP domein zoekt onze
opdrachtgever een Scrum master die met onze opdrachtgever de volgende stappen in Agile maturity kan
zetten. Als Scrum master ben je een cruciale schakel in het ontwikkelproces en draag je bij aan sprekende
projecten die een brede maatschappelijke impact en uitstraling hebben.
Als Scrum master heb je de volgende rollen en verantwoordelijkheden:
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden en principes binnen
verschillende ontwikkelstraten en je bent de procescoach voor zowel het ontwikkelteam als de Product
owner.
• Je bent faciliterend naar de teams en helpt bij het oplossen van de “Impediments” zodat de teams optimaal
kunnen (blijven) functioneren.
• Je schermt het team af van de omgeving en ruis zodat zij met de juiste focus aan de sprintdoelen kunnen
werken.
• Je zorgt middels de Scrum principes “inspect & adapt” dat teams zich continu blijven ontwikkelen zowel qua
productiviteit als kwaliteit.
• Zorg dragen dat beheer goed aangesloten wordt en blijft bij het Scrum team.
• Je coacht en ontwikkelt het team in zelfsturing en zelforganisatie.
• Je bent verantwoordelijk voor een goede teamdynamiek en je coacht teams en individuen.
• Je helpt het scrum team na elke sprint een rapportage op te stellen.
• Zorgt dat de verantwoordelijke lijnmanager in staat is om te sturen op de omgeving, zodat het team
maximale productiviteit haalt.
Daarnaast
• help je de Product Owner om de communicatie tussen het team en stakeholders te optimaliseren
• help je de Product Owner en team om hun werk transparant te maken
• stimuleer je continue verbetering en kennisdeling
• help je de organisatie om de Agile mindset en het Scrum framework te begrijpen
• faciliteer je het development team om kwaliteit te leveren
Waar ben je goed in?
We zoeken een Scrum master die een expert is op het gebied van Agile/Scrum en een grote mate van
veranderkracht heeft. Je bent de verbindende schakel in het ontwikkelproces en coacht het team naar het
volgende maturity level in Agile. Het team is multidisciplinair en omvat informatieanalisten, ontwikkelaars,
testanalisten en een Product owner. Project managers maken geen onderdeel uit van het Scrum team, maar
zijn wel degene die de projectwerkzaamheden aanleveren en sturen.
Je zorgt voor continuïteit in het team en het team ontwikkelt zich continu in kwaliteit en productiviteit. Je hebt
een sterke mate van organisatiesensitiviteit, weet om te gaan met verschillende belangen en verhoudingen die
spelen in de omgeving van het team en weet waar nodig bruggen te bouwen om productiviteit te verbeteren.
Niet alleen zijn communicatieve eigenschappen hierbij erg belangrijk, maar ook organisatietalent,
veranderslagkracht en goed kunnen luisteren zijn onontbeerlijk.

Om succesvol Scrummaster te zijn beschik je over:
• Afgeronde HBO/WO;
• Gecertificeerd Scrummaster;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Scrum master;
• Aantoonbare ervaring in maturity verbetering op agile-team;
• Ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen;
• Ervaring met Continuous Delivery is een pré;
• Ervaring met Jira is een pré;
• Kennis van DevOps is een pré.

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties
• Flexibel kunnen reageren op een veranderende omgeving
• Doelgericht, Coachend, Communicatief
• Empathisch, Teamspeler, Leiderschap
• Pro-actieve houding
• Plannen en organiseren
• Stressbestendig
• Doorzettingsvermogen
• Open transparant
• Klantgericht
• Resultaatgericht
Geïnteresseerd?
Voldoe je aan bovenstaand profiel en lijkt een kennismaking je nuttig?
Reageer dan d.m.v. een motivatiebrief en curriculum vitae naar Simon Ririassa via simon@ri-source.nl
Heb je vragen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Simon Ririassa via 010 – 8929500.

