Functietitel: UX/UI Developer in Merksem of
Mechelen
Bedrijfsnaam: Foreach BVBA
Uiterste sollicitatiedatum: Niet van Toepassing
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Wijs developers en gebruikers de weg als onze nieuwe UX/UI expert. De complexe
webapplicaties die we bouwen bij Foreach, hebben een intuïtief design nodig dat op een
efficiënte en gestructureerde manier wordt omgezet naar HTML, zodat onze developers
hier meteen mee aan de slag kunnen.
Je maakt graag functionele designs die de gebruikers vlot door onze producten leiden, je
ziet de achterliggende structuur van elk design en je bent technisch sterk. Je maakt even
graag een strakke mock-up als een sprekende illustratie, en kan de behoeften van een
klant omzetten naar concrete wireframes en strategieën enerzijds en anderzijds
doorgeven aan de developers. De eindgebruiker zit bij elke beslissing in je achterhoofd,
en die beslissingen kan je ook goed uitleggen en verantwoorden, zowel aan je team als
aan de klant.

Je bent een UX/UI expert die ...
•
•
•
•
•
•
•
•

designs kan omzetten tot correcte HTML/CSS;
ervaring heeft met wireframes en prototyping tools, zoals InVision;
elke interface die je ziet wil verbeteren;
vage ideeën omzet naar concrete designs;
ongelooflijk vlot kan werken met designtools zoals Sketch of Adobe XD;
noties hebt van JavaScript en jQuery;
de nodige communicatieskills én de goesting heeft om in een team te werken;
een voorkeur heeft voor ‘agility’ in de brede zin van het woord, zoals een flexibele geest
en een natuurlijke drive om bij te leren en je skills voortdurend verder te ontwikkelen.

Je verdient bonuspunten als je ...
•
•
•
•
•

weet hoe gebruikersdata te verzamelen en analyseren;
vertrouwd bent met conversieoptimalisatie of A/B testing;
ervaring hebt met SCRUM of andere agile methodieken;
ervaring hebt met bestaande APIs, frameworks en ander coole front-end tools;
elk jaar uitkijkt naar de Awwwards.
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Waar kom je terecht?
•
•
•
•
•
•

Bij een technische specialist met teams vol goesting, waar passie, vertrouwen en
teamwork centraal staan,
in één van onze gerenoveerd industriële panden, in Merksem of in Mechelen,
met pooltafels om je creatieve knobbels te stimuleren,
een “open bar” en vers fruit naar believen, om van te genieten op ons groot terras,
een ruim opleidingsbudget,
en uiteraard: koffie.
In een open en vriendschappelijke werksfeer zal je bijdragen aan betekenisvolle projecten
die intensief gebruikt worden; je wordt correct verloond en je krijgt de ruimte (en het
budget) om bij te leren. Kortom, bij Foreach zal je deel uitmaken van een bedrijf in volle
groei.

Solliciteren kan op deze website https://www.foreach.be/jobs of via mail naar
job@foreach.be.
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