Vacature Junior UX Designer

Je bent:

Geboeid door het gedrag van mensen en raakt gefrusteerd over onhandige en inefficiente interfaces. Je bent altijd op zoek naar het waarom achter het gedrag van
eindgebruikers. Je gelooft sterk in “form follows function” en gaat graag op zoek naar
de beste manier om op een aangename en originele manier content en structuur te
vertalen naar een interface.
Je kent, en hebt liefst al een eerste ervaring met User Experience technieken zoals
gebruikersobservaties, prototyping, gebruikerstesten, cardsorting. Je bent een
creatieve probleem oplosser en zoekt altijd naar de best mogelijke oplossing.
Je denkt digitaal en weet hoe je wireframes en mock-ups moet maken en hoe je
scherminterfaces moet ontwerpen. Samen met je klant streef je naar het beste
resultaat voor zowel de eindgebruiker als de business.
Je komt terecht in een team van digitale experts die samen zoeken naar de beste
resultaten voor zowel de gebruiker als de business. Je krijgt ruimte om te ontwikkelen
en verder uit te groeien tot een expert in je vakdomein.
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Dit kun je:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een opleiding productontwikkeling, webdesign, interaction design of
gelijkaardig gevolgd
Je hebt eerste werkervaring, een relevante stage of eindwerk
Je kunt wireframes maken
Je weet hoe je schermontwerpen maakt
Je hebt kennis van UX design principes en user centered design technieken
Je beschikt over analytische en probleemoplossende vaardigheden
Je hebt oog voor detail zonder het totaalbeeld te verliezen
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels en kunt je plan trekken in het
Frans
Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijkertijd een echte teamplayer
Kennis van en ervaring met web analytics, A/B testen, SEO en andere digitale
marketing technieken is een pluspunt

Dit worden je taken:

•
•
•
•
•
•
•

Je voert gebruikers-, taak- en contentanalyses uit om zoveel mogelijk inzichten
te verzamelen
Je ontwikkelt informatie architecturen en taakstructuren
Je creëert wireframes en navigatiemodellen en gebruikt hiervoor o.a. Axure
Je maakt interaction designs op basis van een informatie architectuur en
wireframes
Je presenteert deliverables aan de klant
Je werkt zowel voor Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige klanten
Je doet er alles aan zodat onze klanten hun doelstellingen op het web kunnen
waarmaken
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Dit mag je van ons verwachten:

•
•
•
•
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•
•
•

Aantrekkelijk salaris inclusief extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen,
laptop, tankkaart, maaltijdvergoeding, ecocheques …
Een jonge dynamische omgeving met veel uitdaging
Jaarlijks opleidingsbudget
Jaarlijks Uitdagende Teamevents
Mobiliteitsbudget
Flex income plan
Flexibele werkuren
Uitdagende projecten voor interessante Belgische en internationale bedrijven
Ruimte om nieuwe en creatieve initiatieven te nemen
Vast contract (onbepaalde duur)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, aarzel dan niet om je cv te mailen
naar info@humix.be ?
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