PRODUCT OWNER - DERBY25
Vi søger en Product Owner til Derby25 - Danmarks førende spiludbyder inden for hestevæddeløb.
Vil du være med til at løfte niveauet for spiloplevelsen og vækste spilmarkedet inden for trav og galop?

Hvad skal du lave?
Som Product Owner får du ejerskab på Derby25’s backlog og dermed også ansvaret for den fremtidige udvikling. Du vil indgå i et team
bestående af UX-designere, softwareudviklere og QA’s, men vil også skulle samarbejde tæt med virksomhedens CPO om prioritering af
virksomhedens roadmap. Derudover vil du samarbejde med product owners fra andre brands hos 25syv – og særligt Bet25, da de to
brands’ spilleoplevelser læner sig meget op ad hinanden. Som Product Owner får du også ansvaret for løbende at samle op på tværfaglige
input og prioritere dem i Derby25’s backlog. Dine arbejder opgaver vil bl.a. være;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikle Derby25-platformene i forlængelse af 25syv’s fokusområder og strategier
Planlægge sprint-møder i forlængelse af opdatering af backlog
Planlægge projekter i JIRA
Koordinere releases med udviklingsteamet
Daglig onlinekommunikation med remote udviklingsteam på Derby25
Eliminere painpoints for kunderne
Samarbejde med marketing, kundeservice og retail-afdelingen og samle op på tværfaglige input
Analysere og følge op på produktreleases
Opsætte og definere KPI’er i samarbejde med CPO, samt månedlig rapportering af KPI’er

Hvem er du?
Vi forventer, at du er en erfaren Product Owner med et par års erfaring fra en tilsvarende rolle, hvor du på en eller anden måde har
arbejdet med digital produktudvikling. Derudover forventes det, at du;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har flair for produktudvikling og følger med i tech-trends
Har arbejdet med digitale platforme (websites og native apps)
Har arbejdet med Scrum
Har arbejdet med remote udviklingsteams
Kan kommunikere professionelt på engelsk (mundtligt og skriftligt)
Har et proaktivt mindset
Har en stærk kommerciel forståelse
Trives med flere projekter ad gangen
Arbejder struktureret og analytisk

Hvem er vi?
25syv A/S er et dansk tech-spilselskab med mange års erfaring inden for spilbranchen, og du kender os måske fra TV-reklamerne med
Peter Frödin i rollen som schlagerstjernen Franzi25. Vores portefølje af brands består af Bet25 (sportsbetting), Rød25 (casino), Derby25
(hestevæddeløb) og CasinoGo (mobil casino). 25syv A/S er ejet af svenske ATG, som er et af Nordens største spilselskaber.
Vi har hovedkontor i Pakhusene på Aarhus Ø med højt til loftet, lækker frokostordning og fredagsbar. Som ansat i 25syv A/S har du
desuden mulighed for sundhedsforsikring og pensionsordning.

Hvordan søger du?
Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2022, men send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da samtaler vil blive afholdt løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Chief Product Officer, Erman på erb@25syv.dk. Ansøgningen sendes også til ham.
Vi behandler selvfølgelig alle oplysninger fortroligt iht. vores Persondatapolitik, som kan findes på corporate.25syv.dk.

25syv A/S · Mariane Thomsens Gade 2F, 2. · 8000 Aarhus C · CVR-nr. 30897765 · www.25syv.dk

