
 

Medior Digital Designer (Visual/ UI) 
Fulltime 

 

Jouw profiel  
Het is eigenlijk vrij simpel.  

 

Digital zit in je DNA. Dat komt omdat je de afgelopen 3(+) jaar voornamelijk bezig bent geweest met het 

ontwerpen van mooie online platformen en digitale producten die werken en mensen graag gebruiken. 

 

Je hebt een aangeboren gevoel voor vorm, kleur, typografie, maar kent ook de basisprincipes rondom 

UX. Je maakt de customer journeys/ flows aantrekkelijk én bruikbaar voor iedereen en weet dit feilloos 

toe te passen binnen digitaal: van concepting, sales funnels tot aan de CTA button. Dat moet wel, want je 

wordt straks medeverantwoordelijk voor het ontwerp van alles wat we maken. Je hebt een duidelijke visie 

over het werk wat je maakt en neemt je collega’s en opdrachtgever hierin mee. 

Je rol binnen Bravoure is er eentje met veel vrijheid, zelfstandigheid en proactiviteit. Veelal werk je in een 

team en soms ben je de enige sterspeler. Je kan veel zelf bepalen, maar je hebt altijd iemand om te 

sparren. Presenteren doe je met overtuiging en je geeft solide onderbouwingen van de gemaakte keuzes. 

Je kan luisteren, sparren en weet mensen te inspireren. Je drive om een merk verder te brengen 

inspireert het team en uiteraard onze klanten. Je werkt hierbij nauw samen met opdrachtgevers, (UX) 

designers, strategen, marketeers, business developers, front-end en back-end developers.  

Wij hebben er nu al zin in! 

Dit verwachten we 

Het basispakket: 

- Passie voor, kennis &  ervaring in digital design: UI, UX en branding 

- Minimaal 3 jaar werkervaring aan bureauzijde als Digital Designer / UI (UX) Designer 

- Een sterk portfolio met visie en focus op digitaal 

- Ruime ervaring met het bedenken en het maken van digitale platformen en producten 

- Kunnen visualiseren van concepten en ideeën 

- Je keuzes goed kunnen onderbouwen en andere meenemen in je visie door duidelijke communicatie 

- Klant gefocust 

 
 
 



 

- Om kunnen gaan met dynamische workflow 

- Bedreven in Figma (en Sketch) 

- Adobe pakket heeft geen geheimen voor je 

- HBO/WO werk- en denkniveau 

- Vloeiend in Nederlands en Engels 

- Gevoel voor humor 

De extra’s waar we erg blij van worden: 

- Je snapt de basisprincipes van development 

- Animeren van prototypes 

- Ervaring met SCRUM, Agile of een ander soortgelijke projectmatige aanpak 

- Je beste Spotify playlist 

- Ons gevoel voor humor 

Wie zijn wij? 

Bravoure is een digital first agency, gespecialiseerd in de strategie en creatie van digitale platformen en 

producten. We worden enthousiast van (complexe) digitale producten, die we voor gebruikers juist simpel 

en gebruiksvriendelijk kunnen maken, die er ook nog eens stunning uit zien. Dit doen we met een 

compact team (+/-20) van gedreven en ervaren strategen, ontwerpers en developers, die elkaar dagelijks 

aanvullen en uitdagen. Samen werk je aan een mix van klanten als Paradiso, Internationaal Theater 

Amsterdam, Change Inc. en Amsterdam Dance Event. We bieden een plek waar je jezelf kunt 

ontwikkelen zonder de bureaucratie van een groot bureau. We hebben een gezellige en open werksfeer 

waar je veel kunt leren en je krijgt veel vrijheid en zeggenschap. Verder doen we niet aan mooie 

maatpakken en jargon. Wat we wel doen is hard werken, veel lachen en uitgebreid lunchen. Daarnaast 

klinkt er vrijwel altijd goede muziek door het kantoor dat zich bevindt in hartje Amsterdam, naast ‘de 

Nederlandsche Bank’. 

Herken je jezelf of je beste vriend(in)? 

Deel deze vacature met hem/haar of stuur je CV, portfolio en motivatie naar http://bravou.re/2X6oVWN   

We horen graag van je! 
 

 
 
 

http://bravou.re/2X6oVWN

