Agile Coach

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Mechelen

Duration:

long term

Reference:

201907782

Description:
Voor de IT-afdeling bij onze klant in Mechelen zijn we op zoek naar een tijdelijke coach die ons kan begeleiden
in de transitie naar een Agile gerichte onderneming.
Context:
We bereiden ons voor op de implementatie van een Agile werking via het SAFe framework.
In afwachting van die schaling en SAFe implementatie (in 2019) verstevigen we de fundamenten om ons een
Agile mindset aan te meten en werkmethodieken zoals Scrum en Kanban te introduceren doorheen onze
volledige IT-afdeling. We zoeken een Agile coach die ons kan begeleiden in dit verhaal en die helpt om ons Agile
Center of Excellence verder mee vorm te geven.
Als Agile coach ben je verder iemand die het mogelijk maakt om in de organisatie veranderingen te faciliteren en
aan te drijven.
Quote: “De taak van een coach is anderen goede beslissingen te laten maken”
Technische context
Als agile coach ben je...
- een Agile-Lean beoefenaar
je past Agile en Lean principes toe, beleeft Agile waarden
- een mentor
je deelt kennis, vaardigheden en perspectief waarmee je de persoonlijke en professionele groei van anderen
bevordert
- een facilitator
je faciliteert groepen door hen doorheen processen te gidsen die helpen om oplossingen te vinden en
beslissingen te nemen
- waardegedreven
je bent een expert in innovatie die gedreven wordt door het creëren van businesswaarde en productontwikkeling,
waarbij je als coach eerder focust op de ontwikkeling van de agile waarden en approach. Maw de coach moet
zich toch eerder met het HOE (ontwikkelingen gerealiseerd worden) bezig houden dan met het WAT (er effectief
wordt opgeleverd door de teams)
- een veranderingsexpert
je bent een expert in organisatorische ontwikkeling en beheerst de rol van veranderingskatalysator in een
bedrijfsomgeving
Als persoon ben je...
- Zeer bedreven en gemakkelijk in communicatie; contact leggen met mensen is een tweede natuur voor jou
- Pas je je vlug aan aan nieuwe omgevingen

- Zeer klantgericht
- Bedreven in het vertalen van complexe situaties in begrijpbare taal voor verschillende belanghebbende partijen
- Gepassioneerd door verandering en voortstuwende kracht in het tot stand brengen van verandering
- Ondernemend, creatief en proactief; je brengt ideeën samen en experimenteert
- Een teamspeler met de focus op voortdurend leren en verbeteren
- In staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen met het management team
- Nederlandstalig

Requirements:
Kennis & Ervaring:
- Aantoonbare ervaring Devops is een must
- Aantoonbare ervaring in het motiveren en begeleiden van teams op elk bedrijfsniveau is een must
- Aantoonbare ervaring met Kanban is een must
- Aantoonbare werkervaring bij Vlaamse overheid is een must
- Aantoonbare ervaring als expert in Agile methodologieën (zoals Scrum/Kanban/DevOps, …)
- Aantoonbare ervaring in het coachen van Agile bedrijfstransities (minimaal 5 jaar)
- Aantoonbare ervaring in het mentoren en coachen van individuen en teams (minimaal 5 jaar)
- Aantoonbare ervaring in het opzetten en continu optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources
binnen en over de ICT-organisatie heen
- Aantoonbare kennis van Agile framework
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of
gelijkwaardig door ervaring
- Sterke communicatievaardigheden en zeer teamgericht
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
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