
Digital Project Manager / Scrum Master -
(Full-time)

Intro

Ben jij een echte teamspeler, zit digitaal in je DNA, leef en adem je scrum en weet je digitale
platformen binnen budget en timing op te leveren? Dan zoeken we jou!

Jouw profiel

Als digital project manager / Scrum master zorg jij ervoor dat je multifunctionele team
optimaal presteert en met je positieve en probleemoplossende mentaliteit til je projecten
naar een hoger niveau. Je bent de brug tussen de opdrachtgever en het projectteam en je
vindt de juiste balans tussen de behoeften van de klant, het project en je eigen team.

Je weet wat er nodig is om binnen het budget te werken, deadlines te halen en hoe een
digitaal team optimaal in te zetten voor het hoogst haalbare resultaat. Je hebt ervaring met
het werken in sprints/scrum in een agile omgeving, maar stemt dit graag af op elke unieke
projectsituatie.  Door je jarenlange ervaring ben je vanaf dag één effectief en onafhankelijk en
breng je een natuurlijke ownership met je mee.

Je wordt enthousiast als je dagelijks bezigheden zijn:

● Leiding geven aan grote en complexe digitale platform projecten voor (inter)nationale
opdrachtgevers

● Je voor langere termijn te focussen en te committen aan een enkele opdracht
● Het aansturen van UX, design en development teams in sprints
● Faciliteren en borgen van een soepel executieproces, inclusief heldere interne en

externe communicatie met de design & development teams en opdrachtgever.
● Ontwikkelen van scopes en voorstellen, inclusief budget en planning
● Het bewaken van de uitvoering en voortgang van het project
● Verantwoordelijkheid te nemen over je project
● Inhoudelijk meedenken met het projectteam
● Het verschil maken: net dat ene stapje meer zetten dan verwacht wordt

Wie zijn wij?

Bravoure is een creatief digitaal bureau met een compact team van 30 gedreven en ervaren
strategen, project managers. ontwerpers en developers, die elkaar dagelijks aanvullen en
uitdagen. We zijn gespecialiseerd in strategie, branding en online platformen en samen werk
je aan een mooie mix van klanten als Paradiso, Change Inc., ASA, Eye Filmmuseum, Ebbinge



en Amsterdam Dance Event. We bieden een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen zonder de
bureaucratie van een groot bureau. We hebben een gezellige en open werksfeer waar je veel
kunt leren en je krijgt veel vrijheid en zeggenschap. Verder doen we niet aan mooie
maatpakken en jargon.  

Wat we wel doen is hard werken, veel lachen en uitgebreid lunchen. Daarnaast klinkt er
vrijwel altijd goede muziek door het kantoor dat zich bevindt in hartje Amsterdam, naast ‘de
Nederlandsche Bank’.

Dit verwachten wij

Het basispakket:

● Minimaal 5 jaar werkervaring als digital project manager/ Scrum Master (het liefst bij
een digitaal bureau en/of commerciele omgeving)

● Je hebt ervaring in het samenwerken met en sturing geven aan verschillende
disciplines

● Je bent een proactieve, samenwerkende teamplayer
● Je hebt ervaring met het coachen van meerdere sprint teams
● Je bent in staat om goed te kunnen inschatten wat jouw team nodig heeft om hun

doel te behalen
● Je bent gepassioneerd over het bedenken en in teamverband doorvoeren van

systeemverbeteringen.
● Je hebt analytisch vermogen, bent leergierig en hebt altijd wel een Agile boek op je

nachtkastje liggen
● Je hebt een passie voor digitale technologie
● HBO/WO werk- en denkniveau
● Je spreekt en schrijft uitstekend in het Nederlands en Engels
● Klanten vertrouwen je. Je helpt en ontzorgt
● Uitstekende communicatieve vaardigheden
● De capaciteit om dingen altijd voor elkaar te krijgen
● Stressbestendig
● Gevoel voor humor

De extra's waar we blij van worden:

● Ervaring met tools als Jira, Gripp, Click Up, Google Workspace en dergelijke
● Een leuke Spotify playlist
● Óns gevoel voor humor



Wat bieden wij

● Open en internationale interne cultuur met veel autonomie en zelfsturing
● Gedreven en gepassioneerd team van developers, designers en strategen
● Goed marktconform salaris
● Apple hardware
● Budget voor conferenties, meet-ups & trainingen
● Pensioenplan via Brand New Day
● Gezamenlijk lunchen, altijd bier koud en een mega grote tuin (in hartje Amsterdam)
● Minimaal 4x per jaar teamuitje
● Reiskosten (indien nodig)
● Collega’s tussen de 24 - 40 jaar gemiddeld

Dit ben jij of je beste vriend(in) van tijdens die vakantie in Thailand?

Stuur dan je CV en motivatie naar
We horen graag van je!


