UX / interaction designer
Je overziet het totale traject van concepting tot detailontwerp, van idee en wireframe tot
experience prototype. Je werkt graag in teamverband en je volgt de ontwikkelingen in het
vakgebied. Daarbij ben je een inspirator voor klant en collega. Je houdt ervan om het
onbekende te gemoed te treden en daarin het voortouw te nemen. Daarbij verras je ons en
de klant met onorthodox maar rake oplossingen. Tegelijkertijd voel je je op je plek in diverse
en complexe organisaties.
JIJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Denkt bij je werk altijd vanuit de gebruiker.
Laat zien dat je kennis en ervaring hebt van (mobiele) webapplicaties, responsive design
en prototyping tools.
Blijft jezelf.
Geeft met je creativiteit waarde aan producten en diensten.
Bent pro-actief en gaat graag het gesprek aan.
Hebt een relevante hbo- of wo-studie voltooid en minimaal vijf jaar relevante
werkervaring.
Vindt het fijn om samen te werken en neemt actief deel aan innovatie en ontwikkeling.
Wilt graag je omgeving inspireren en laten zien wat je in huis hebt.

WIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maken oplossingen die het verschil maken voor onze klanten
Werken aan uitdagende (UX) projecten in huis en op locatie van onze klanten
Bieden een werkomgeving waar jij als individu wordt gerespecteerd en gewaardeerd.
Geven veel ruimte voor jouw ontwikkeling en kennisdeling en helpen je daarbij.
Kennen geen gebaande carriére paden, maar vullen die samen met je in
Zijn een zeer gemotiveerd team van uitzonderlijke individuen.
Bieden ruimte om jouw initiatieven en ideeën te ontdekken en te benutten. Er is altijd
ruimte voor briljante ideeën.
Geven alles wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, zoals een MacBook,
lease auto, mobiele telefoon en een uitstekend salaris.
Vinden het fijn om af en toe samen te lunchen of een (bos)wandeling te maken aan de
overkant.

KENNISMAKEN?
Denk je dat je bij Luminis passen en wil je met ons / hun in gesprek? Stuur dan je motivatie
en cv naar hans@enarentsen.nl graag met voorbeelden van je werk waar je trots op bent.

