
Fancee Nederland is de snelst groeiende 
ticketingbureau van Nederland, die zich 
bezighoudt met o.a. leuke evenementen zoals 
FunX Music Awards of Free Your Mind festival. Voor 
onze opdrachtgevers bieden wij graag méér dan 
alleen tickets. Wij faciliteren graag in extra service 
en ontzorgen graag!

Fancee gelooft in de kracht van verbinding en 
connectie en klantvriendelijkheid, en boven alles:

Doen wat je leuk vindt en wat bij je past!

Wij hebben dan ook de volgende leuke vacature 
vrij:

EEN GEDREVEN PRODUCT OWNER

Als product owner ben je verantwoordelijk voor 
het sturen van meerdere projecten. Hierin vergaar, 
verwerk je wensen vanuit de stakeholders naar 
werkbare taken voor de IT-afdeling. 

Hier ben je verantwoordelijk voor de prioritering 
en indeling van verschillende teams voor 
verschillende projecten. 

Denk hierbij aan mobiele applicaties, websites 
als ook backends voor het faciliteren voor 
fan engagement, online (ticket)verkoop en 
entreetoegangssoftware. Hierbij is het belangrijk 
dat je snel kan schakelen tussen verschillende 
projecten en actief onze klanten en je collega’s 
kan betrekken bij oplossingen en verbeteringen 
aan de software.

Functie eisen
• Hbo denk en werk niveau
• Je hebt eerdere werkervaring als product 
 owner
• Je beschikt over sterke communicatie en 
 weet een goede band op te bouwen met alle 
 stakeholders
• Fanatiek op het gebied van IT
• Je kan goed schakelen tussen meerdere 
 projecten
• Je hebt een goede beheersing van zowel de 

WERKEN IN 1 VAN DE 
LEUKSTE BRANCHES: 
DE EVENEMENTEN
WERELD! 



 Nederlandse en Engelse taal
• Je bent goed in kritische opstellingen en het 
 opstellen van onderzoeksvragen
•	 32-40	uur	per	week	beschikbaar

Toegevoegde expertises
• Bekend met IT-vakjargon
•	 Ervaring	met	het	opzetten	van	road-maps
• Afgeronde cursussen in agile werkmethodieken
 
Brutosalaris 
€3000-	€4000-	

Secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Reiskostenvergoeding
• Je eigen werkomgeving
• Thuiswerkvergoeding
• 25 vakantiedagen
• Uitdagende opdrachten en zelfstandigheid
• Leuke en behulpzame collega’s

HEB JE INTERESSE IN DEZE 

FUNCTIE EN GA JIJ DEZE 

UITDAGING AAN?

Stuur dan je Curriculum Vitae met 
motiverende brief z.s.m. naar Cheryl Timmer 
(HR	manager),	careers@wearefancee.com

* Aquisitie naar aanleiding van deze vacature is 
niet gewenst.


