SD-Insights zoekt een

STRATEGIC PRODUCT DESIGNER
creëer een nieuwe service en houd ouderen veilig (auto)mobiel
full time - Delft - per 1 december 2018

Sluit je aan in ons snelgroeiende team!

Solliciteer als je

Vereisten

MSc in industrial design, strategic product design
Ouderen langer veilig auto wilt laten rijden
of vergelijkbaar
Snel wilt leren in een tech startup
Gestructureerd kunnen werken in een
Op Europese schaal wilt werken
divers internationaal team
Gedrag en technologie een gave combi vindt
Kunnen handelen als plaatsvervangend projectleider
Denkt vanuit de eindgebruiker
Uitstekend in woord en schrift in Nederlands en Engels
Wilt werken in een jong ambitieus team
Verstaat goed en spreekt redelijk Duits
Geniet van een heerlijke teamlunch en VrijMiBo’s
Beschikbaar per 1 december

Wij bieden
Minimaal 6 avontuurlijke maanden met diverse
reizen naar België en Oostenrijk
Verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Een bijbehorend salaris met
reiskostenvergoeding
Ondersteuning om te groeien en persoonlijke
vaardigheden en inhoudelijke skills
Vooruitzicht op een positie als product owner

Jij
Onderzoekt de doelgroep
Ontwikkelt concepten
Test en valideert deze
Ontwikkelt de businesscase met anderen

Bezoek SD-Insights.eu/vacatures voor meer informatie over ons bedrijf en vacatures.

Maak jij deel uit van ons groeiende team?
Stuur je CV en motivatiebrief naar:
Guido Sluijsmans, guido@sd-insights.eu

SD-Insights - Voorkom dat mensen in een ongeval terecht komen
We hebben een innovatie aanpak om de veiligheid van chauffeurs te verbeteren. Persoonlijke en
actiegerichte feedback op basis van technologie uit autonome voertuigen. We willen Europees
marktleider worden in producten en diensten voor veilig en verantwoord rijgedrag. Naast onze
huidige vernieuwende service valideren we continu nieuwe concepten en doelgroepen. Met een
groeiende en robuuste basis in Nederland, gaan we nu het buitenland in met een aantal samenwerkingspartners (o.a. CBR, KBO-PCOB, Allianz).
Bij SD-Insights houden we ervan om iedere dag te leren en innoveren. Als professional draag je bij
aan het team, help je waar nodig en waardeer je elkaar. SD-Insights is gevestigd bij YES!Delft.

Jouw taak
We dagen jou uit een specifieke doelgroep te onderzoeken: automobiele ouderen (50+). In een
Europees project gaan we in 6 maanden met 6 partners in 3 landen meer dan 2.500 ouderen
enquêteren. We interviewen verder tientallen ouderen en organiseren diverse werksessies. Ons
project scoorde als beste van de ingediende voorstellen voor de uitvraag van het Europees Active
& Assisted Living programma.
Het onderzoeken van de beoogde doelgroep en het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten
is je belangrijkste taak. Na een analyse van de beschikbare gegevens en een enquête (verwachtte
respons 2.500) vinden 100 tot 200 interviews met ouderen plaats. Na een brainstorm met het
consortium ontwikkel je de beoogde serviceconcepten. Die toets je vervolgens in meerdere kleinschalige workshops met eindgebruikers. Ook ontwikkel je communicatiemiddelen voor het project
en werk je samen met je collega business modeller en de projectleider van SD-Insights.
Je werkt vooral aan het Europese project. Daarin werk je samen met diverse Nederlandse,
Belgische en Oostenrijkse projectpartners, waaronder de ouderenbonden KBO-PCOB, EURAG en
het prestigieuze Center for Human-Computer Interaction van de University of Salzburg.
Een deel van je tijd draag je met jouw product design expertise bij aan de ontwikkeling en
professionalisering van de huidige services van SD-Insights.
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