VVA-innovatisering zoekt (af)studerende Visual Webdesigner
(UI/UX): de ideale bijbaan!
Wij van VVA-innovatisering zijn op zoek naar een creatieve (af)studerende designer die een toffe bijbaan
wil. VVA-innovatisering ontwikkelt innovatieve websites, web apps en online games voor onze klanten.
Met onze producten brengen wij de medewerkers van bedrijven, het liefst spelenderwijs, in beweging
om te leren en ontwikkelen. Je bent nooit te oud om te leren en ook niet om te spelen! Met onze
websites, apps en games maken wij het verschil bij onze klanten. Jij kunt daaraan een belangrijke
bijdrage gaan leveren en tegelijkertijd heel veel leren. Je komt terecht in een snelgroeiend, jong en
dynamisch team. Binnen jouw rol ben jij diegene die visueel aantrekkelijke (web)designs maakt vanuit
een optimale user experience.
Ben jij de student die zich kan vinden in onderstaande punten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je maakt pakkende visuele (web)designs
Je hebt een passie voor concepting, UX/UI, usability, design en digitale producten
Je houdt van ideeën/concepten omzetten in schetsen, flowcharts, user flows en wireframes en
ze helpen jou bij het maken van een pixelperfect high fidelity design
Je kan jouw design klantgericht onderbouwen
Je werkt dagelijks in Adobe Creative Cloud, Figma, Sketch en/of Invision.
Je loopt over van creatieve ideeën
Je bent enthousiast, leergierig en een teamplayer
Je bezit een portfolio waarin je passie voor design en je skillset voor zich spreken
Enige basiskennis van HTML/CSS en web development is een pre

Waar kom je in terecht?
Wij zijn een snel groeiend team dat zich focus op gamification en intuïtieve UI/UX oplossingen. Inmiddels
hebben we de eerste succesvolle projecten achter de rug waarin we organisaties hebben kunnen helpen
saaie trajecten en trainingen om te toveren tot heuse gamebelevingen. Het leuke is dat de deelnemers
leren en meer kennis opdoen door het toepassen van gamification elementen. Check bijvoorbeeld eens
onze Virtuele AVG Escape Room. Of speel onze sneltoetsen game, zet jij de hoogste score neer?
Om onze ambities op gebied van gamification en toffe websites en apps hebben wij een breder palet
aan skills nodig. Mogelijk zelfs skills die we nu nog niet kunnen bedenken. Je komt dus in een team
waarin je van harte welkom bent je skillset met ons te delen. Zodat wij jou kunnen helpen ontwikkelen
in het ‘werkende leven’ en je loopbaan. Een win-win dus! Samen denken we een krachtige combinatie
te kunnen zijn om iets unieks op te markt neer te zetten.

Spelregels
•
•
•
•
•
•

Je krijgt een 0-urencontract en reiskostenvergoeding
Je bent bewust van jouw creatieve triggers en kan deze ook aanwenden wanneer nodig.
Je werkt graag in team en staat open voor feedback.
Jouw gedreven mindset en ambitie sluit perfect aan bij de dynamiek van onze creatief team.
Min. 16 uur per week beschikbaar
We werken deels op kantoor in Roosendaal en deels vanuit huis

Zie jij dit avontuur wel zitten? Stuur dan je CV en bondige motivatie naar Rick (r.swinkels@vvainformatisering.nl). Wij gaan graag met je in gesprek om je carrièremogelijkheden bij VVA-innovatisering
te verkennen!
Innovatisering – spelen werkt!

