Agile Coach

Soort functie:

Freelancer en vaste medewerker

Locatie:

Leuven

Duur:

Long term

Referentie:

202209427

Omschrijving:
Voor onze klant uit Leuven zijn we op zoek naar een Agile Coach.
Als projectleider sta je in voor een team van Data, Cloud en Software Engineers voor het
ontwikkelen van een Cloud Native en Data Mesh Experience Platform, een vernieuwend en
technologisch platform dat nieuwe concepten zal implementeren. Je hebt een faciliterende rol om
de requirements van de business te vertalen en de voortgang van de development te ondersteunen,
stories te valideren/testen..
Wie ben jij ? :
- Je bent doordreven van Agile en Lean Practices en kan een complex project mee helpen slicen in kleinere
MVP’s
- Je helpt mee om Epics, Stories en Spikes te concretiseren met behulp van DDD, Event Storming en Story
Mapping Technieken
- Je zorgt ervoor dat het project worden opgeleverd conform de afspraken, budgetten en timings. Hierbij houd je
steeds rekening met de verwachte kwaliteitsnormen van de opdrachtgever.
- Je streeft naar klanttevredenheid, terwijl je ook steeds rekening houdt met de belangen van alle betrokken
partijen en stakeholders.
- Je zorgt ervoor dat eventuele risico’s proactief worden beheerd en opgelost.
- Je rapporteert rechtstreeks aan het program manager en de betrokken partijen.
- Je hebt reeds enkele jaren ervaring met het beheren van projecten van op maat gemaakte software in de Javatechnologiestack
- Je spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels. (Nederlands is een must)
- Je bent flexibel ingesteld naar verplaatsingen toe.
- Ervaring met standaarden als OSLO, SOLID en Schema.org is gewenst.
Technische context :
- Ontwikkelen op AWS in Terraform, Service-Mesh, CRD en Kubernetes
- Ontwikkelen met GitOps voor Kubernetes
- Ontwikkelen met Java, Python en Angular
- Gebruik maken van Cloud-Native componenten
- Maximaal toepassen van TDD, XP, Pair Programming en BDD in ontwikkeling
- Ontwikkelen van Stateless Containers en Serverless oplossingen in een Micro Services Architectuur
- Werken met Linked Open Data APIs, Linked Data Event Streams en Triplestores
Functionele context :
- DDD technieken, Story Mapping in een Agile en/of Safe werk omgeving
- Gebruik van de SOLID principes
- Opzetten van een Technologische Data Mesh Platform en ondersteunende Applicaties
- Opzetten van een Cloud Native Platform en ondersteunende Applicaties

Vereisten:
Jouw background :
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of
gelijkwaardig door ervaring
- Je motiveert en betrekt alle teamleden, een goede werksfeer is voor jou belangrijk.
- Je neemt een proactieve houding aan, en kan goed zelfstandig werken.
- Je bent een goede facilitator en een echte teamplayer.
- Je bezit een assertieve houding, met goede en effectieve communicatieskills.
- Innovatie en verandering schrikken je niet af. Door steeds gebruik te maken van de laatste tools en
technologieën kan je heel schaalbare en betrouwbare applicaties ontwikkelen.
- Je kan met een team goed samenwerken en abstracte problemen concretiseren
- Je weet van aanpakken en kan werken in een team met een deadline voor ogen.
- Je hebt een analytische geest en een kritisch oog met een neus voor kwaliteit.
- Je houdt van een no-nonsense cultuur, met veel ruimte voor persoonlijke groei en initiatieven.
- Je bent iemand die graag met de klant in contact staat en kan je makkelijk verplaatsen in diens leefwereld.
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
Jouw technische skills :
Doordat het een technisch project is, is technische achtergrond zeer wenselijk in software
ontwikkeling, data of cloud engineering. Je kan aantonen dat je de nodige ervaring of interesse hebt
op basis van de “Context” van dit project. Bijkomend willen we de volgende zaken hieronder in de
spotlight plaatsen.
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in aansturing van teams in IT projecten.
- Je bent vertrouwd met Agile en hebt met deze methodologie al een aantal projecten succesvol opgeleverd
- We vinden het een pluspunt indien je in het bezit bent van een erkend certificaat in project management.
- Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en concepten als DDD, BDD en TDD zijn je vertrouwd en heb je
toegepast
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