IT Scrum Master Data
Bedrijf : Belfius Insurance

Wat houdt de job in?
Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen. In België bieden we
verzekeringen aan onder de merknamen Belfius Insurance, DVV en Corona Direct.
Om zijn digitale toekomst veilig te stellen, voert Belfius Insurance een ingrijpende hervorming door. De
ICT-afdeling moet de nieuwe structuur verder ontwikkelen rond de gegevens en de digitale technologie en
ze integreren met innovatieve oplossingen die afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende ecosystemen. De
recent gelanceerde app-normale autoverzekering is maar een van de vele voorbeelden van de puike
resultaten die we hebben behaald.
Om die strategie verder vorm te geven en nog meer innoverende initiatieven te kunnen nemen, is Belfius
Insurance ICT voortdurend op zoek naar gemotiveerde medewerkers. We zijn voor de diverse ICTdomeinen op zoek naar personen die mee het verschil willen maken, om de visibiliteit van Belfius
Insurance te vergroten.
Ter versterking van onze IT-teams zijn wij op zoek naar een ervaren Scrum Master, die in de loop van het
ontwikkelingstraject het teamwerk organiseert en zorgt voor de follow-up van de ontwikkelingen, vanaf de
scoping tot de ingebruikneming. Je gaat nauw samenwerken met de Product Owners, maar ook met de
projectteams.
Taken en verantwoordelijkheden:
het team begeleiden en organiseren op basis van de best practices inzake Agile/Scrum;
de Scrum-ceremonies faciliteren;
de Product Owners ondersteunen bij het uitwerken en actualiseren van de product backlog;
de tools voor de planning en de monitoring van het teamwerk uitwerken en beheren;
het team inspireren zodat het autonoom kan werken en zijn verantwoordelijkheid neemt;
het team coachen om obstakels uit de weg te ruimen;
zorgen voor de ontwikkeling van de geest van aanhoudende innovatie en verbetering.

Profiel
je hebt een masterdiploma, bv. burgerlijk, industrieel of handelsingenieur, wetenschappen, informatica of
een gelijkwaardig diploma;
binnen onze IT-afdeling zijn wij op zoek naar een Scrum Master in het domein Data Warehouse. Je hebt
een grondige kennis van en/of belangstelling voor IT. Je hebt ervaring met het gebruik van Scrum in een
complexe organisatie. Ervaring in het domein van de verzekeringen of "data warehouse" is een belangrijke
troef;
je denkt in termen van toegevoegde waarde voor de klant, je communiceert vlot, zowel schriftelijk als
mondeling, en je bent bedreven in het geven van presentaties voor zowel specialisten als leken;
je bent meertalig. Een goede actieve kennis van het Engels en van een van de landstalen (passieve kennis
van de andere taal) is een must;
je bent een positief ingestelde, creatieve, proactieve, leergierige, flexibele en stressbestendige teamspeler
die van uitdagingen houdt.

