WE’RE HIRING
NOSUCH ZOEKT EEN
UX DESIGNER
Als resultaatgericht creatief bureau voor de zakelijke markt verbindt
NOSUCH mensen en merken. En jou met ons. We geloven in menselijke
relaties en de relaties die mensen met merken hebben. Verbinden doen
we met gevoel, altijd vanuit het hart van het merk. Met elkaar ontwikkelen
we baanbrekende strategieën en concepten, creëren we de juiste
creatieve content en voeren we resultaatgericht campagnemanagement.
Waarbij we één doel nooit uit het oog verliezen: het gewenste resultaat
overtreffen. En daar hebben we jou als UX designer bij nodig.

Waarom jij onze ideale kandidaat bent:
●
●
●
●
●
●

De functie

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
Minimaal twee jaar relevante werkervaring als UX designer,
bij voorkeur bij een bureau
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
Je maakt (clickable) wireframes die duidelijk
jouw stijl van UX visualiseren
Je hebt een sterk portfolio dat jouw stijl en kunnen weergeeft
Beheersing van de Adobe Suite en bekend met Sketch en
prototyping tools als Invision en Marvel
Ervaring met scrum en agile werken is een pré
Je beschikt over kennis van verschillende soorten
gebruikersonderzoeken zoals chef panels, en heatmaps.
Ervaring met user journey mapping
(en andere Design Thinking methodes)
Je past data van doelgroepen toe in je designs
Ervaring met Google Analytics is een pré

Ons digital team smacht naar een creatieve, daadkrachtige en enthousiaste
UX designer die ons helpt de digitale concepten (van websites tot apps)
vorm te geven. Iemand die het gewend is om in multidisciplinaire teams
met strakke deadlines te werken. Een specialist die zich als geen ander in
de eindgebruiker kan verplaatsen en het UX design daarop optimaliseert.
We zoeken een echte vakman of –vrouw die de laatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van UX op de voet volgt en niet schroomt
ze als eerste toe te passen.

●

Wat jij gaat doen

Het unieke van de merken waarvoor we werken vormt de basis voor
alles wat we doen. Maar hoe past die uniciteit in de wensen van het
publiek van die merken? Als resultaatgericht creatief bureau helpen
we deze vragen te beantwoorden. Zodat merken nog meer zichzelf
worden. En dus aantrekkelijker.

Het vormgeven van een digitaal concept begint bij jou. Of het nou om een
compleet nieuwe website gaat, of om eentje die verbeteringen nodig heeft.
Je bent daarom in staat om aan de hand van een klantbriefing direct aan de
slag te gaan met het opzetten van gedetailleerde wireframes. Wireframes
die je richting het team én naar de opdrachtgever kunt onderbouwen.
Jouw designs zijn de basis voor de rest van het proces, een proces waarin je
bewaakt dat visual design en development jouw aangeleverde opzet correct
doorvoeren. Na oplevering begint het pas echt en hou je in de gaten hoe het
digitale concept gebruikt wordt. Op basis van data geef je aanbevelingen
voor verdere optimalisatie.

●
●
●
●

YOU ARE NOSUCH

BRANDING/CONTENT/CREATIVE LEAD GENERATION

Tot snel?
Zie jij in deze functie een weerspiegeling van jezelf? Ben jij onze
nieuwe UX designer? Stuur dan je C.V. en motivatie en
naar vacature@nosuch.nl. Wie weet kunnen we elkaar dan snel
beter leren kennen onder het genot van een kop koffie!

Neem voor meer informatie contact op met NOSUCH HR via 010-244 10 44
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

