
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 150 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant 
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom, Esprit for mums en Alvi? Solliciteer dan nu en durf te laten zien wat jouw 
drijfveer is om je passie en expertise te delen met - wie weet wel - je toekomstige collega’s! 

 
Voor onze afdeling E-Commerce zoeken wij een:  

Product owner 
(minimaal 32 uur per week, Lelystad) 

 
De Product owner is een nieuwe rol in ons E-Commerce team en mede tot stand gekomen door het 
replatformen van onze site. In deze rol is de Product owner de projectleider van het replatforming 
project.  

De Product owner is verantwoordelijk voor de implementatie en de (door)ontwikkeling van ons 
platform en heeft een centrale rol in het E-Commerce team, verzamelt ideeën, zet de koers uit, 
bewaakt de voortgang van het replatform project en stuurt waar nodig bij. Na oplevering van het 
replatforming project is de Product owner verantwoordelijk voor de gehele doorontwikkeling. 
 
Werkzaamheden die tevens bij de functie horen zijn:  

• Inventariseren en uitwerken van wensen en behoeftes van klant en overige stakeholders 
in een visie en doelstellingen en deze door vertalen in een strategie en roadmap; 

• Vertalen van commerciële wensen vanuit organisatie en klantbehoefte in een product en 
schakelen met developers (agency) om dit te bouwen; 

• Opstellen van een gezamenlijk doel en een definition of done met alle stakeholders 
• Afstemmen, prioriteren en managen van de roadmap, scope en bijkomende budgetten 

en resources met het team, opdrachtgever en overige stakeholders; 
• Opstellen van epics, story lines en user stories en concretiseren met bijbehorende 

requirements; 
• Beheren en prioriteren van de backlog en leiden van backlog refinement sessies (jira). 

 
Profiel: 
De Product owner die wij zoeken is iemand die sterke samenwerking skills en communicatieve 
vaardigheden heeft, een projectleider is, sterk analytisch en klantgericht is (in -en extern). Iemand 
die ervaring heeft op het gebied van replatforming, commercieel, alert en nauwkeurig is, goed 
prioriteiten weet te stellen, besluitvaardig en vooruitstrevend is. Verder vragen wij: 

• Minimaal een HBO opleiding, eventueel aangevuld met relevante cursussen op het 
gebied van replatforming en E-Commerce; 

• Minimaal 1-2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol; 

• Kennis van of ervaring met agile methodieken zoals scrum, kanban of DSDM; 

• Ervaring met growth hacking, A/B-testing en/of CRO is een pre; 

• Ervaring met het aansturen en managen van online agency’s of een track record in 
projectmanagement; 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 



Wat bieden wij: 

• Een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid in een groeiende, jonge en dynamische 
omgeving waarin je jezelf op persoonlijk- en werkniveau  verder kan gaan ontwikkelen; 

• Een laptop en extra beeldscherm om goed thuis en/of hybride werken mogelijk te maken; 

• Een marktconform salaris secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en 
reiskostenvergoeding; 

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;  

• Toegang tot een e-learning van GoodHabitz met ruim 100 trainingen en masterclasses; 

• Als eerste toegang tot de Sample Sales van de merken Noppies, Supermom, Esprit for mums 
en personeelskorting op nieuwe collecties; 

• Mogelijkheid voor deelname aan onder andere Lease a Bike en Bedrijfsfitness. 
 
Interesse?  
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR, 
bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com. Heb je vragen? Neem dan contact op met 
de HR afdeling. Wij beantwoorden je vragen graag. 
 
Nine&Co  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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