UX/UI Designer

Soort functie:

Freelancer en vaste medewerker

Locatie:

Mechelen

Duur:

Longterm

Referentie:

202209613

Omschrijving:
"De User Experience/User Interface Design (UX/UI) Expert is actief betrokken bij de strategie op korte en
middellange termijn voor UX/UI, voor de behoeften van zowel de verkoop als de service. Hij/zij ontwerpt
consistente digitale ervaringen en klantgerichte interfaces op diverse platformen, opdat die platformen de
favoriete kanalen van de klanten zouden worden."
Belangrijkste taken & verantwoordelijkheden:
1"Bepalen van het framework en de richtlijnen in het Design System en creëren van UX/UI-designs volgens de
richtlijnen. Creëren en optimaliseren van end-to-end digitale ervaringen voor een ruime waaier van
businessonderwerpen: verwerving, migraties, self-services, entertainment, facturering en betaling ... op diverse
platformen (mobiel, Desktop, tablet, Integrated Digital Television (IDTV), Internet of Things (IoT))."
2"Opzetten en beheren van een framework met wireframes, visuele maquettes, interfaces en prototypes om de
kwalitatieve ervaring van de merken van de groep te garanderen."
3"Begrijpen van de klantbehoeften via gebruikersonderzoek, gebruikerstests en analyse van de resultaten;
vertalen/implementeren van inzichten en businessvereisten in toekomstbestendige UX/UI-initiatieven."
4"Samenwerken met (senior) business- en technologiestakeholders om de digitale gebruikerservaring te
verbeteren. Ondersteunen van de digitale stakeholders om concepten en branding in een uniforme digitale
gebruikerservaring om te zetten. Optreden als pleitbezorger voor UX/UI en de waarde voor de business in heel
het bedrijf verkondigen."
5"Sturen van interne/externe stakeholders naar een gestroomlijnde UX/UI-strategie en Way-of-Working (WoW)."
6"Onderhandelen met de bestaande leveranciers in het UX/UI-domein om de best mogelijke prijs te krijgen.
Monitoren van het voorziene jaarlijkse budget in het UX/UI-domein en nemen van de nodige maatregelen om de
efficiëntie te maximaliseren."

Vereisten:
Kennis & Kunde:
Kennen, begrijpen en kunnen toepassen van de algemene beste praktijken van UX/UI. Beschikken over een
ruime ervaring met mobiele applicaties en de digitale gebruikerservaring.
Beschikken over een diepgaande kennis van de tools van de sector (Sketch, Abstract, Invision, Adobe suite….).
In staat zijn om beste praktijken, A/B-testing, analyses, tests, onderzoek en andere methodologieën voor de
doorlopende verbetering van de verschillende platformen te gebruiken.
Volgen van nieuwe digitale trends en innovaties en in staat zijn ze te vertalen en in het digitale landschap te
implementeren.
Functiebeschrijving
In staat zijn het evenwicht te vinden tussen de behoeften van de gebruikers/business en de technische
mogelijkheden.
Beschikken over vaardigheden in designdenken en project management.
Begrijpen van de businessmetingen en staat zijn de doelen en doelstellingen van het bedrijf in digitale

ervaringen te vertalen.
Begrijpen en toepassen van de TAWOW (Agile Way of Working) en in staat zijn om in dynamische en
evoluerende omgevingen en technologieën te werken.
Bachelor of Master met ten minste 5 jaar ervaring NL/FR – ENG
Een ondernemersmentaliteit en een passie voor klantgerichtheid
Aanpassingsvermogen
Communicatie, samenwerking en teamwork Probleemoplossend
Een gebruikersgerichte mentaliteit Aandacht voor het detail
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