
 
 

Product Owner  
 

Utrecht   40 uur 
 
WO / HBO    uitstekend salaris 

 
 
Product Owner bij SurePay 

Als Product Owner ben je een organisator. Je vertaalt SurePay doelen in hapklare 
brokken, zodat het ontwikkelteam weet wat er moet gebeuren. Daarnaast beheer en 
prioriteer je de backlog van het ontwikkelteam, weet je welke acties waarde toevoegen 
en beschrijf je dit in User Stories. 
 

Dit ga je bij ons doen 

Je werkt in een Agile omgeving en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
implementatie van diverse producten en de daarbij horende technische infrastructuur. 
Je prioriteert de requirements die je hebt opgehaald bij de stakeholders binnen en ook 
buiten SurePay. Daarnaast zorg je natuurlijk dat je de juiste stakeholders uitnodigt voor 
de tweewekelijkse sprint demo.  
 
Samen met het team werk je aan het verbeteren van bestaande producten zoals 
IBAN-Naam Check, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe producten zoals Overstap 
Check en 06-Betalen. Dit alles in nauwe samenwerking met onze klanten, data 
leveranciers en partners.   
 
Het team bestaat uit verschillende specialismen zoals Java Developers, QA en DevOps, 
zodat onze hoge kwaliteit qua algoritme, performance (2 miljard checks met gemiddelde 
responstijd van 75ms) en beschikbaarheid (> 99,99%) in stand gehouden wordt.  
 

Functie eisen 

● Je beschikt over WO/HBO werk- en denkniveau. 
● Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Product Owner in een Agile omgeving, 

bij voorkeur in projecten waar data een grote rol speelt. 
● Je kan uitstekend logisch denken, bent analytisch sterk en beschikt over goede 

coördinerende vaardigheden. 
● Je communiceert helder en duidelijk, in zowel gesprekken als op papier (voertaal 

Engels) en je kan goed doorvragen zodat je snel weet wat iemand bedoelt. 
● Je hebt affiniteit met IT / techniek, bent bekend met API’s, data en AWS. 
● Je hebt de volgende kenmerken: proactief, vindingrijk, onderzoekend en positief 

kritisch.  
● Technische achtergrond/studie is een pré, denk aan afgeronde opleiding 

Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde of Informatiekunde. 
● Werkervaring als Business Analist is een pré. 
● Ervaring met Lean Startup is een pré. 
● Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
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Belangrijkste taken 

Kenmerkend voor een snelgroeiende startup is dat rollen vaak veelzijdig zijn, zo ook de 
rol van Product Owner. Je belangrijkste taken zijn:   
 

1. Beheren en prioriteren van de product backlog en het aanmaken van nieuwe user 
stories en epics. Managen van de voortgang van het ontwikkelteam.  

2. Je organiseert de sprint demo en zorgt dat de belangrijkste stakeholders 
uitgenodigd zijn.  

3. Productvisie vertalen in Product Roadmap en planning afstemmen met het 
ontwikkelteam. 

4. Business analyse; boven water krijgen van requirements, business case. 
5. API Specificaties opstellen voor nieuwe producten en de API Specificaties 

onderhouden voor bestaande producten.  
6. Release planning, opstellen van release notes en communicatie rondom de 

release richting klanten, data leveranciers en partners.  
7. Aanspreekpunt qua techniek voor implementaties bij klanten, data leveranciers 

en partners. Planning van implementatietrajecten. 
8. Beantwoorden van specifieke technische vragen die via Servicedesk tickets 

gesteld worden door onze klanten, data leveranciers en partners. Hiervoor 
onderzoek je bijvoorbeeld samen met het team bugs in het naam matching 
algoritme of in andere onderdelen van onze service.  

9. Evalueren van technische designs op haalbaarheid.  
10. Zorgen dat ISO policies worden nageleefd door het team.  

 
 

Over SurePay  

 Opgericht in 2016   ±40 medewerkers   1 kantoor 

 Platte structuur   (Business) Casual    Gemiddelde leeftijd: 34 

 
SurePay maakt betalen gemakkelijker, persoonlijker en nog veiliger. Wij zijn een Fintech 
bedrijf, met als meest bekende product de IBAN-Naam Check, internationaal ook wel 
Confirmation of Payee genoemd. Dit product wordt afgenomen door vrijwel alle banken 
in Nederland maar ook door grote verzekeraars, kredietverstrekkers, ministeries en 
uitkerende instanties. SurePay is dus een B2B dienstverlener. 
 
In totaal voerden wij reeds meer dan 2 Miljard checks uit. Sinds wij live gingen met 
IBAN-Naam Check daalde het aantal factuurfraudes via overboekingen naar 
Nederlandse IBANs met maar liefst 72%.  
 
SurePay komt voort uit een innovatieprogramma van de Rabobank, is gestart in juli 2016 
en is sinds begin 2020 een zelfstandige BV. SurePay zit momenteel in de overgang van 
startup naar scale-up; we zijn bezig met internationale uitrol van onze diensten. In 
Engeland hebben we inmiddels voet aan de grond en checken we 25% van alle 
betalingen. Andere landen zitten in de pijplijn. We werken momenteel met 3 scrum teams 
en een business/sales team aan onze ambitieuze groeidoelstellingen.  
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