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Lead Design
Lead Designer

Jij kent de klant. Jij verbindt mens, business en IT. Een goed design maakt jou gelukkig.

Complexe designvraagstukken? Daar word jij blij van. Je bent niet voor niets op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
binnen je vakgebied. Als Lead Designer ben je verantwoordelijk voor de (verdere) professionalisering van het interaction-,
visual- en service-design. Jouw kernexpertises? Het scherp analyseren van gebruikerservaringen en gedetailleerd
uitwerken van customer journeys. Daarbij ben je een goede luisteraar en verplaats je je moeiteloos in het perspectief van
de klant. Met resultaat, want in jouw designs komen mens, business en technologie gestroomlijnd samen. Daarnaast
weet je (latente) klantbehoeften naar strategieën en concrete mogelijkheden voor nieuwe, innovatieve diensten te
vertalen én leid je met plezier workshops, presentaties en creatieve sessies. Ook voor het coachen, begeleiden en
inspireren van een team designers draai jij je hand niet om.
Sogeti biedt jou...
…een carrière met vleugels waarin je alle kansen krijgt om jouw talenten en ambities volledig te ontplooien. Via een groot
aanbod aan trainingen en cursussen kun jij je expertise en kennis uitbouwen. Daarbij organiseert Sogeti met grote
regelmaat sociale en vakinhoudelijke meetings waar je in contact komt met andere professionals. Één ding weet je zeker:
jouw ontwikkeling staat voorop bij Sogeti.

Wie ben jij?
Je hebt minimaal zes jaar ervaring op het gebied van design (design-strategy, UX-, UI- en service-design) en gewerkt
met verschillende design-tools en -methoden. Bovendien heb je ervaring met het coachen, begeleiden en stimuleren van
een team designers en beschik je over goede beïnvloedings-, organisatorische- en communicatieve vaardigheden. Ook
creatief en strategisch denken zijn voor jou geen probleem; je hebt immers ervaring opgedaan met verschillende
platforms en in verschillende branches gewerkt. Een klantrelatie bouw en onderhoud jij met veel plezier, waarbij je
commerciële kansen weet te spotten en grijpen.

Over Sogeti
Werken bij Sogeti betekent ontwikkeling! Je gaat bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de slag en er staateen
schat aan opleidingen tot je beschikking. Sogetisten staan bekend om hun kennis, passie voor het vak en gedrevenheid.
Ze gaan voor het beste resultaat en genieten van een informele, open werksfeer. Een technisch vraagje of gewoon even
sparren? Sogetisten maken tijd voor elkaar.
Laat jij Sogeti’s klanten de mogelijkheden van design zien? Solliciteer dan via onderstaande button en vergeet niet om 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.

