Vacature UX/UI Specialist – Andes

Bedrijfsomschrijving
Andes is specialist op het gebied van Geografische data, Routeplanning en Travel Information
Services. Andes ontwikkelt producten en diensten voor professionele en publieke toepassingen
binnen de sectoren Overheid, Verkeer en vervoer, Transport & Logistiek, Telecom, Zakelijke
dienstverlening en Openbare orde en veiligheid. Door continu te werken aan innovatie kunnen ze
toegevoegde waarde leveren op het gebied van efficiency, milieu en duurzaamheid.

Cultuuromschrijving
Andes heeft een informele cultuur waarin korte lijnen, openheid en professionaliteit ( innovatie ) de
boventoon voeren. Ze werken in een informeel en hecht team waarvan veel sprake is van
kennisdeling.

Functieomschrijving
Personato is voor Andes BV op zoek naar een UX/UI Specialist. Binnen deze vacature ga je je bezig
houden met overzichtelijk houden en het vereenvoudigen van de software van Andes.
Je bekijkt hoe Frontend applicaties (makkelijker) ingericht kunnen worden en een belangrijke taak
voor jou is het design van deze applicaties.
Je bent onderdeel van het development team en staat daarom ook nauw in contact met de
developers om te zorgen voor een optimale kwaliteit van de applicaties.

Functie eisen
Om voor deze vacature in aanmerking te komen, voldoe je aan de volgende eisen:
-

Je bezit een HBO denk – en werkniveau;
Je hebt kennis van Illustrator, Photoshop en Virtual Studio;
Kennis van programmeren is een pré;
Eigenschappen als persoon: gedreven, teamspeler, initiatief, analytisch, zelfstanding;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Naast een leuke groep collega’s en een dynamisch bedrijf vol ambitie, biedt Andes ook een goed
salaris. Daarnaast ook:
•
•
•
•
•

25 vakantiedagen;
Collectieve ziektekostenverzekering;
Goede pensioenregeling;
Mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen;
Reiskostenvergoeding;

•

Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Heb je interesse, reageer dan direct op deze functie!
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