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Digital (Design) Director / Experience Director
Fulltime

Wie ben jij

Als Digital Director ben jij verantwoordelijk voor het tot leven brengen van de omnichannel visie en
strategie die wij bij Bravoure voor al onze opdrachtgevers ontwikkelen. Denk aan platformen (websites),
digitale producten, (native) apps en aanverwanten.

Als Digital Director bij Bravoure maak jij de vertaalslag van de strategische visie naar een digitaal product
en ga je voor de ultieme klantervaring voor al onze opdrachtgevers.

Jij zorgt ervoor dat voor al onze opdrachtgevers de beoogde klantervaringen geoptimaliseerd worden en
dat we hun verwachtingen overtreffen met het innovatieve digital werk wat we opleveren. Samen met de
Design Director ben je verantwoordelijk voor alles wat Bravoure maakt.

Jij bent samen met de Design Director de drijvende kracht bij het bouwen van een sterke cultuur van
digital design thinking die onze manier van werken verder verstevigt. Je hebt een sterke visie op UX en
design en hoe dit waarde kan toevoegen aan de business van onze opdrachtgevers.

Je neemt je team en relevante stakeholders continue mee in alle trends en ontwikkelingen op het gebied
van digital en UX en vertaalt deze door naar mogelijkheden voor onze opdrachtgevers. Jij weet de
vertaalslag te maken tussen business criteria, technische mogelijkheden én de wens van onze
opdrachtgevers. Je hebt een actieve rol bij grote strategische projecten waarbij je jouw visie op UX
concepting en klantbeleving deelt.

● Je bent de drijvende kracht achter alle digitale projecten binnen het bureau. Hands-on en off;
● Je ziet toe op het UX ontwerp door het team voor al onze projecten;
● Je maakt en voert klantpresentaties en sessie uit (in samenwerking met onze Strategen en/of;
● Je ondersteunt PM bij het plaatsen van de juiste mensen op inkomende projecten;
● Je introduceert nieuwe en innovatieve processen, werkwijzes en methodes en je stimuleert

innovatie;
● Je bouwt sterke klantrelaties op;
● Je verbindt onze verschillende disciplines om de algehele kwaliteit van het werk te verbeteren.



Wie wij zijn

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 (+/- 30) 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’.

Wij zoeken jou als jij…

● Meer dan 7 jaar relevante werkervaring, waarvan meerdere jaren als leidinggevende, het liefst
aan bureauzijde

● Een inspirerend portfolio met digitale producten die jij ontwikkeld hebt
● Een passie hebt voor customer journey’s en innovatieve UX  
● Een afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van design
● Actuele kennis van de nieuwste ontwikkelingen en tools op het gebied van UX en digital design
● Uitgebreide ervaring met klant-en stakeholdermanagement
● Uitstekende presentatie- en communicatieve vaardigheden

● Ervaring met het coachen, begeleiden en stimuleren van een team
● Figma en Adobe Creative Suite zitten in je dagelijkse toolkit
● Continue de drive hebt om te groeien en ontwikkelen
● Vloeiend Nederlands en Engels spreekt
● Gevoel voor humor hebt

Bonuspunten:

● Liefde voor muziek (een goede Spotify playlist is altijd een pluspunt)

● Agile/ Scrum ervaring

Herken je jezelf of je beste vriend(in)?

Deel deze vacature met hem/haar of stuur je CV, portfolio en motivatie naar xxx

We horen graag van je!


