
 

Senior/ Lead Digital Designer (UX)  
Fulltime 

 

Jouw profiel  
Het is eigenlijk vrij simpel.  

 

Jij bent mega goed in UX en hebt ook nog eens gevoel voor visual design. Het is beide helemaal je 

ding. Dat moet wel, want je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van al onze digitale projecten. 

 

Digital zit in je DNA. Dat komt omdat je de afgelopen 7(+) jaar voornamelijk bezig bent geweest met het 

ontwerpen van slimme UX, mooie websites en apps die werken. Je combineert je design skills met 

strategisch inzicht en organisatorisch talent. Je maakt en geeft inspirerende presentaties, je hebt een rol 

in de strategische sessies en bent actief betrokken bij pitches. 

 

Je ziet jezelf als een echte meewerkend voorman: je hebt een ‘makers mentaliteit’ en bent hands-on. Je 

coördineert, geeft sturing, ondersteunt en bedenkt tegelijkertijd ook zelf nog even dat ene succesvolle UX 

concept. Je kan luisteren, sparren en weet mensen te inspireren om het maximale uit zichzelf te halen. Je 

enthousiasme voor het vak, digitaal en onze opdrachtgevers werkt aanstekelijk naar zowel de klant als je 

collega’s.  

 

Je bent de verbindende factor tussen strategie, design en onze opdrachtgevers. Met jouw kennis 

en ervaring op het gebied van UX, digital branding en concept ben je in staat om het hoogst mogelijke 

resultaat te behalen. Je adviseert opdrachtgevers en jouw visie legt de basis voor alles wat we doen 

en de output die je levert is werk waar Bravoure trots op is. 
 

Wij hebben er nu al zin in! 

 

Dit verwachten we 
Het basispakket: 

- Passie, drive en een eindeloze liefde voor digital design 

- Minimaal 7+ jaar werkervaring aan bureauzijde als UX/UI / Digital Designer 

- Een sterk portfolio met focus op digitale platformen 

- Conceptueel en strategisch denker 

 
 
 



 

- Ruime ervaring met het bedenken van UX en het maken van content structuren, wireframes en POC 

- Eindverantwoordelijk voor alle designs en interfaces en zorgen dat deze mooi én functioneel/user 

friendly zijn 

- Presenteren en onderbouwen van concepten, ideeën en design keuzes 

- Leiden en sturen van het design proces  

- Je enthousiasmeert je collega’s en geeft sturing aan het team van designers 

- Je bent op de hoogte van alle technologische (on)mogelijkheden op het gebied van design 

- Je weet klantverwachtingen, behoeften en gedrag goed in kaart te brengen 

- Gebruik Figma, Sketch en Adobe Creative Suite in je dagelijkse toolkit 

- HBO/WO werk- en denkniveau 

- Je bent communicatief sterk in zowel Nederlands als Engels 

- Gevoel voor humor 

De extra’s waar we erg blij van worden: 

- 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 merken, digitale 

identiteiten en online platformen. 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, Ebbinge, 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/2Xc6G1X   

We horen graag van je! 
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