
 

 
Dation, Enschede (www.dation.nl), zoekt:  
 

Junior IT Product Manager (m/v) 
 

Online ICT oplossingen voor de verkeersschool branche 
 

 
Dation is een innovatief en sterk groeiend jong bedrijf dat planning- en administratiesoftware levert 
voor de verkeersschool branche in Nederland. Dation is marktleider in Nederland en verstevigt deze 
positie door onder andere continue innovatie en uitbreiding van het dienstenpakket. Internationale 
expansie ligt in het verschiet. De organisatie is informeel en dynamisch en bestaat uit een klein team 
gedreven, hoog opgeleide, enthousiaste, jonge mensen.  

  
Functie omschrijving:  
Als Junior IT Product Manager ben je verantwoordelijk voor het functioneel specificeren van IT 
producten van Dation. Je bent specialist op het gebied van Dation IT producten. In nauwe 
samenwerking met de klant specificeer jij productuitbreidingen en/of nieuwe producten. Verder 
waarborg jij de kwaliteit van de opgeleverde producten. Je werkt hierbij intensief samen met een team 
van software ontwikkelaars in Nederland en het buitenland (outsourcing).  
 
In jouw functie groei je uit tot Senior Product Manager, die in staat is om zelfstandig het Dation 
product- en diensten aanbod uit te breiden en grote IT development projecten te managen. 

 
Persoonsomschrijving: 

• Gezonde werklust 

• Technische gekwalificeerd: kennis van de structuur van IT systemen 

• Jij wilt in korte tijd veel leren en werkt graag samen met ervaren, hoog opgeleid management 

• Zin om te knallen met een jong team 

• Universitair opleidingsniveau (technische bedrijfskunde of (bedrijfskundige)informatica) 

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

 
Dation biedt:  

• Fulltime functie 

• De vrijheid van een kleine organisatie, veel invloed op de bedrijfs- en productontwikkeling.  

• De dynamische werksfeer van een snel groeiend bedrijf.  

• Arbeidsvoorwaarden zijn in verhouding tot kennis en ervaring.  

 
Voor belangstelling:  
Neem contact op met, of mail een sollicitatiebrief met cv. naar:  
 
Dation BV 
 
Bezoekadres:  
Hengelosestraat 705 
7521 PA Enschede 
 
Centraal telefoonnummer: 053 - 82 00 217 
 
t.a.v. Hans Schaap  
h.schaap@dation.nl  
www.dation.nl 

 


