24.01.22 - erfaren ”Digital Produkt Designer”
Elsker du at skabe digitale produktdesigns og interaktionsoplevelser, der både er æstetiske, inspirerende, meningsfulde og måske lidt magiske? Har du mod på at tage en ledende designrolle på digitale produktleverancer, så er det dig,
der skal med på holdet!
Connected Experiences

Vi vægter:

design-people har siden 2005 skabt industrielle- og digitale produkter, services og oplevelser, sammen og med
vores kunder. -Centreret omkring reelle behov - løsninger
som gør en forskel for deres kunder og slutbrugere.

•

Vi hjælper både start-ups, små, mellemstore og meget store
virksomheder, med at designe digitale produktløsninger,
der strækker sig på tværs over mobile apps, PC tools og HMI
på produkter.
Vi tror på, at nøglen til den gode oplevelse er et indgående
kendskab til mennesker, gode tværgående samarbejdsprocesser og godt design.
Det arbejder vi passioneret med hver dag.
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Dine fornemmeste opgaver bliver at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tage det digitale designfaglige ansvar og overblik for
flow, udtryk og udførsel, både som lead og som del af
teamet, da vi løfter i flok.
Arbejde med designsystemer og implementere design
på tværs af platforme og skærmbilleder.
Sikre en god kobling mellem UX/UI-oplevelse og kundernes brand og design DNA.
Skabe simple prototyper, som kan bruges til UX test.
Holde dig ajour på den digitale udvikling og trends og
sørge for, at vi som design bureau altid er på forkant.
Støtte kunder og udviklere i implementeringsfasen,
samt råde og vejlede dem i løbet af designprocessen, og
sikre at det ønskede resultat kommer helt i mål.
Fagligt og struktureret sikre eksekvering af opgaver i
tæt samarbejde med kunde og team.
Hjælpe vores kommercielle team med udarbejdelse af
tilbud.

Du får base i vores dejlige lokaler i Aarhus C og du kommer
til at referere til CEO.
For spørgsmål til jobbet, så kontakt Henrik Mathiassen på
hm@design-people.com eller på tlf. 70 22 64 62

“Her er meget frihed under ansvar, hvilket har givet
mig god plads til at udvikle mine faglige og personlige kompetencer – og med stor involveringsgrad og
ejerskab, har det resulteret i fedt projektarbejde”.
“Jeg glæder mig til at møde min nye kollega”
- Christoffer, digital designer.

•

Solid (+5 års) erfaring fra lignede stilling er en fordel.
Eller måske er dette dit næste karriereskridt?
At du naturligvis er erfaren bruger af digitale værktøjer,
som sketch, figma, XD og zeplin.
God erfaring med design af komplekse systemer (SaaS,
IoT), samt tilhørende Apps.
At du kan UX/UI på tværs af forskellige platforme, såsom
smartphone og tablets, embedded skærme og PC.
Erfaring med mange eksterne kunder på både korte og
længerevarende projekter.
At du er en teamplayer – og tror fuldt og fast på, at forskellige kompetencer sammen, giver det bedste resultat.
God teknisk forståelse, og kan koble det med den gode
brugeroplevelse, et velfungerende UX og et stærkt visuelt udtryk.
At du er en stærk rådgiver, som sætter dig ind i kundens
behov.
Flydende på dansk og engelsk.

Mennesket i fokus:
Du får en nøglerolle i design-people’s videre rejse. Vi har
høje forventninger til dig, ligesom vi forventer, at du har
høje forventninger til os. Derudover tilbyder vi et inspirerende og uformelt arbejdsmiljø, faglige udfordringer, frihed
under ansvar, lækker frokostordning, fredagshygge med
kollegerne, sociale arrangementer og mulighed for hjemmearbejdsdage.
Kort sagt søger vi dig, der både er stærk på snævre løsninger
og brede systemer, og har oplevelsen og æstetik i højsædet.
Tager ansvar, ser muligheder, arbejder både selvstændigt
og i teams og gennem erfaring har opbygget en veludstyret
digital designværktøjskasse.
Læs mere om os på www.design-people.com
Vi glæder os til at høre fra dig.
Send ansøgning, CV og (link til) portfolio til
job@design-people.com - seneste 20. februar 2022

“Arbejdskulturen hos design-people er i høj grad præget
af ordentlighed og respekt for den enkelte medarbejder,
hvilket jeg sætter stor pris på. Her er fedt at være!”
- Penny, Senior Business Developer
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