Kom jij werken bij de grootste (social) community voor beleggers in Nederland?
IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële- en beleggingscontent
produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Met ruim 15 merken bedienen wij via
websites, magazines, apps, video’s, podcasts, events, seminars en competities zowel de particuliereals business-to-businessmarkt. In beide segmenten is IEX Media marktleider met ruim 2,5 miljoen
unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn IEX, IEXProfs, IEXGeld, IEX Markt Monitor,
Belegger.nl, Beursgorilla, Beleggen.nl, DeBeurs, EuroBench, Beurs.nl, BeursOnline en Beursduivel.be.
Wij zijn op zoek naar een gedreven:

Product Owner / Projectmanager
Wat ga je doen?
Als Product Owner en Projectmanager (PP) heb je een gecombineerde rol: enerzijds als Product Owner
ben je druk met het technisch doorontwikkelen van alle platforms, en anderzijds heb je als
projectmanager leiderschap binnen alle lopende projecten t.b.v. eigen merken en partners. Dit maakt
de functie veelzijdig: geen dag is hetzelfde!
Product Owner
Als product owner ben je verantwoordelijk voor de uitstraling, werking en bewaking van onze digitale
platformen. Je verzamelt vanuit de stakeholders informatie omtrent de verbeteringen en
vernieuwingen van de platformen. Als verbinder tussen techniek en de stakeholders coördineer je
vervolgens met de IT Lead de implementatie van ontwikkelingen en werking van de functionaliteiten.
Je luistert goed naar de signalen van de stakeholders, maar komt ook zelf met voorstellen tot
verbeteringen en aanpassingen van onze platforms.
Projectmanager
IEX heeft veel leuke terugkerende projecten. Denk hierbij aan: beleggingscompetities (Slimste
Belegger), events (waaronder de IEX Beleggersdag) en seminars (Hollandse Aandelenavond). Naast
deze terugkerende projecten is IEX momenteel ook druk met het vernieuwen van alle websites. Als
projectmanager ben je vanuit de business aanspreekpunt. Je zorgt voor projectmeetings, dat bij de
afdelingen het net wordt opgehaald, contact met externen en houdt de planning van het project nauw
in de gaten.
Taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Day to day site check: werking platformen, functionaliteiten, etc.
Coördineren technische issues en development
Datacheck, feeds, CMS
Productdevelopment van content- en salesproposities
Technische (door)ontwikkeling van bestaande platformen
Commerciële conceptontwikkeling
Organisatie en uitvoering van (commerciële) projecten en competities
Je onderhoudt de contacten met de diverse projectdeelnemers en opdrachtgevers

Wat breng jij mee?
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding
• Je bent gedreven en vind het leuk om mensen binnen een project te verbinden
• Je weet om te gaan met interne en externe stakeholders
• Je bent pro-actief, overtuigend en communicatief sterk
• Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waarin flexibiliteit een handige eigenschap is
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Dit krijg je van IEX Media:
• Een afwisselende en leuke baan waarbij geen dag hetzelfde is
• Teamuitjes en maandelijkse borrels
• Inspirerende en informele werkomgeving bij een snelgroeiend multimediabedrijf met beleggen
in het DNA
• 32-40 uur mogelijk en een marktconform salaris
Interesse:
Reageer per e-mail met een korte motivatie en cv naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor
meer informatie naar 020 – 435 21 78
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