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Vacature Productmanager Accounting software en ERP 

Wij zoeken voor Visma CASH, onderdeel van de Visma Group, een enthousiaste ervaren productmanager 

die onze mooie producten naar een nog hoger en mooier niveau tilt! 

 

Wie zijn wij 

Visma CASH heeft grote ambities en we hebben jou nodig om ze waar te maken! Wij ontwikkelen innovatieve 

en hoogwaardige standaard bedrijfssoftware, gebruikt door duizenden accountants en ondernemers in 

Nederland. Onze software automatiseert bedrijfsprocessen waardoor onze klanten veel tijd besparen op 

administratieve werkzaamheden. Op dit moment staan we aan het begin van onze tweede jeugd en zoeken we 

helden om dit met ons waar te maken. Wij zijn een informeel en flexibel bedrijf, altijd klaar om in te spelen op 

wensen van klanten en kansen in de markt. We hebben daarbij een duidelijke visie om steeds meer te 

automatiseren met slimme koppelingen en machine learning. Ruim 50 collega’s in hartje Den Haag kijken er 

naar uit je te ontmoeten met nog duizenden collega’s over de hele wereld binnen de Visma familie! 

 

Doel van de functie 

De productmanager Accounting software en ERP vraagt om een combinatie van projectmanagement, 

productmanagement en product ownership. 

Je bent verantwoordelijk voor de complete levenscyclus van CASHWin, CASHWeb en zijn opvolger. Door te 

kijken naar klant uitdagingen, technologische ontwikkelingen en de concurrentie maak jij een roadmap met 

visie op de toekomst. Jouw blik staat naar buiten gericht als ambassadeur van ons product en je houdt er van 

het podium te nemen. Met jouw flair en overtuigingskracht kan je ook de interne stakeholders meenemen in 

jouw visie. Dit doe je onderbouwd met feiten en gefundeerde aannames. Als product manager houd je je niet 

alleen bezig met wat gaan we bouwen maar ook met het business model en hoe we het product in de markt 

zetten. In dat opzicht sta je in het hart van de onderneming en ben je verbonden met alle afdelingen van 

marketing tot development. 

 

Belangrijkste resultaatgebieden 

• Helpen ontwikkelen van de lange termijn product strategie 

• Beheren van de roadmap 

• Uitwerken van requirement en usecases 

• Projectmanagement van Go-To- Market trajecten 

• Adviseren op gebied van prijs, onderbouwt met businesscases 

• Ambassadeur van het product richting klanten 

• Concurrentie-, markt- en techniek analyse 

• Het organiseren van klant inspraaksessie 

• Informeren en meenemen van stakeholders 

• Ondersteunen van sales en marketing 

 

Vereiste kennis en ervaring 

• Minimaal een HBO-opleiding met 7+ jaar werkervaring 

• Ervaring in het productmanagement en software ontwikkeling 

• Aantoonbare ervaring in het managen van complexe projecten 
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• Domeinkennis van accounting is een pré 

• Je bent positief ingesteld en brengt energie, je deinst niet terug voor een uitdaging of tegenslag en 

krijgt met je enthousiasme anderen makkelijk in beweging 

• Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk en werkt graag in teamverband 

 

Wij bieden 

• Onderdeel zijn van een klein hecht team in Den Haag dat tegelijkertijd onderdeel is van het sterk 

groeiende Visma, een van de grootste softwarebedrijven van Europa, met een netwerk van specialisten 

in heel Europa. 

• De kans om een enorme impact te maken door onze producten naar een nog hoger niveau te brengen 

en klaar te maken voor de toekomst. 

• De vrijheid om actief te helpen en sturen om onze producten te verbeteren en naar een nog hoger 

niveau te brengen. 

• Veel interessante projecten om aan te werken en daarmee veel ruimte voor persoonlijke groei 

• Een goed marktconform salaris. 

• Werken in een prachtig oud pand in hartje Den Haag. 

• Goed verzorgde lunch. 

• Een premievrij pensioen. 

• Reiskosten- of OV -vergoeding. 

• 24 vakantiedagen. 

• Een functie voor 32-40 uur in de week. 

 

Interesse of meer informatie?  

Neem contact op met Lydia van Dongen via 070 – 3 560 570 of l.dongen@cash.nl  
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