Junior UX/UI Designer
Bij Niko

Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-Niklaas oplossingen
voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en huisautomatisering. Niko zet volop in op
doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten en een milieuvriendelijk productieproces, en
investeert hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko
ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de
markt te brengen.
Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse
omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft Niko vestigingen verspreid over heel
Europa: België, Frankrijk, Nederland, Slowakije, Zwitserland en Denemarken.
Bouw jij mee aan onze toekomstige oplossingen? Om ons multidisciplinair team te versterken, zijn
we op zoek naar een gepassioneerd jr UX/ UI designer. Kan jij jouw en onze ideeën omzetten in
wireframes, screen designs and clicklable mockups, dan ben jij de persoon die we zoeken.
Mocht je eraan twijfelen, Niko is meer dan schakelaars en stopcontacten alleen

Junior UX/UI Designer
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor
·

Uitdenken en visualiseren van user flows

·

Bouwen van schermontwerpen

·

Opvolgen van de correctie implementatie door onze ontwikkelteams

·

Valideren van je ontwerp met gebruikers

Uiteraard kan je daarbij rekenen op de steun en ervaring van ons team

Apply on line at https://goo.gl/GuWNEz

Junior UX/UI Designer
Bij Niko

Je taken
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opzetten van de informatie architectuur
Wireframing
Visual design
Prototyping
Opstellen van specificaties
Ondersteunen van de development teams
Valideren van de implementatie
Assisteren bij het opzetten en uitvoeren van usability tests
Opvolgen van UI trends
We werken hoofdzakelijk digitaal, maar pen en papier zijn vaak de tools bij uitstek bij de eerste
schetsen of efficiënte communicatie

Profiel
●
●
●
●
●

Master in productontwikkeling, Master Design for interaction of gelijkaardig
Een eerste relevante werkervaring is een pluspunt
Je bent een communicatief persoon met de nodige overtuigingskracht.
Je hebt een brede interesse en “on the job” leer je snel snel bij.
Je hebt interesse, of beter nog enige ervaring, met userresearch

Aanbod
Een mooi salaris, aangevuld met extralegale voordelen, vormt slechts de basis van ons aanbod. Wat
minstens even belangrijk is, is dat je terechtkomt in een solide bedrijf met een duidelijke toekomstvisie.
In een no-nonsensebedrijf dat doet wat het zegt, en zegt wat het doet. In een bedrijf dat nooit stilstaat,
maar voortdurend nieuwe kwaliteitsoplossingen lanceert. In een bedrijf met toffe, open collega’s op wie
je kunt bouwen. Kortom, in een bedrijf dat je ten volle ondersteunt en uitdaagt.

Apply on line at https://goo.gl/GuWNEz

