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Mobile UX/UI Designer
Je hebt talent voor het bedenken, uitwerken en realiseren van herkenbare mobiele apps en websites. Jij wilt impact
hebben. Jij gaat geen uitdaging uit de weg. Jij wil vooruit

UX/UI-design professional
Jij weet hoe cruciaal UX- en UI-designs zijn voor een product om impact te hebben. Jouw creativiteit stelt je in staat om
passende, sterke oplossingen te verzinnen. Bovendien ben je innovatief en weet je jouw enthousiasme over te dragen op
collega’s. Met jouw leergierigheid en ambitie zet je je niet alleen enthousiast in voor jouw eigen ontwikkeling, maar zorg je
ook dat anderen groeien.
Sogeti biedt jou...
… een glansrijke carrière waarin jouw talenten en ambities tot bloei komen. Sogeti’s doel? Jou in staat stellen om je te
ontwikkelen tot een top-professional op het gebied van UX- en UI-design. Bij Sogeti krijg je alle kansen om jouw
loopbaan uit te stippelen. Daarbij kun je gebruikmaken van Sogeti’s enorm brede cursus- en trainingsaanbod. Zo kun jij
doorgroeien in de richting van functies zoals Lead Designer of Product Owner.
Wie ben jij?
Je beschikt over een hbo- of wo-diploma ‘Communication & Multimedia Design’ of een gelijksoortige studierichting. Je
bent gewend om in sprints te werken binnen een Agile/Scrum-omgeving en kunt met wireframing- en prototyping-tools als
InVision Studio, Sketch en Adobe Creative Suite werken. Daarnaast heb je ervaring met het plannen en uitvoeren van
gebruikerstests en ben je goed in staat om jouw ontwerpkeuzes te onderbouwen naar stakeholders. Het spreekt voor
zich dat jij een sterk portfolio hebt en graag in een IT-omgeving werkt. Vergeet dan ook niet om je portfolio met je
sollicitatie mee te sturen.
Over Sogeti
De apps en websites die Sogeti ontwikkelt, dienen als uithangbord voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Niet
voor niets staat deze IT-dienstverlener bekend als zeer vakbekwaam en toonaangevend. Sogeti motiveert haar
medewerkers voortdurend om zich te blijven ontwikkelen. Een prettige werksfeer hoort daarbij.
Passie voor web- en app-design en zin om aan de slag te gaan als UX/UI Designer? Solliciteer direct via onderstaande
button en vergeet niet je portfolio bij te voegen.
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

