
UX / product designer
Fulltime
Your profile

We are seeking a UX/Product designer who will push boundaries, help us to elevate our design
standards and make a strong impact on the quality of our work.

In the past 5-7 years you have mainly been involved in designing smart and innovative UX for digital
products. Digital design is in your DNA. With your knowledge and experience in the field of UX, UX
concepting and doing research you are able to reach the highest possible results.

As a UX/product designer you will work with a cross-functional team to discover, define and deliver
experiences that empower the users. You will have the opportunity to impact the product and the
organization in a meaningful way.

We are looking for you if you...

● Are enthusiastic about UX and digital design in general
● Have a passion for problem solving and system design
● Deeply understand user needs and take the user’s perspective and explore solutions from

multiple directions
● Strong conceptual skills to design for complex scenarios
● Are able to visualize concepts and ideas, and communicate them clearly
● Assist in story and requirement definition
● Collaborate with others designers across the organization
● Continuously rase the quality bar
● Continuous drive to grow and develop yourself and the team

The basics:

● Minimum of 5-7 years experience
● Operating on a level of Professional education (HBO)
● Have a strong and high quality (digital) portfolio
● Have the ability to think creatively
● Maintain the balance between strong design, innovation and business goals
● Have Figma and Adobe Creative Suite in your daily toolkit
● Experience working in Scrum/Agile methodology
● Speak native or fluently English and Dutch
● Sense of humor



About us

Bravoure is a creative digital agency situated in the center of Amsterdam. We have an open and friendly
atmosphere, with a passionate team (+/- 26) of designers, developers and strategists.

For this role we are looking for someone who will exclusively work for one of our biggest clients. For this
client we are creating a yet to launch online streaming platform.

We’re not the 'corporate suit wearing' kind, but we do work hard, laugh a lot, have a extensive lunches
and offer social benefits (e.g. tickets to events, staff gatherings?), not to mention there is always good
music around.

Does this sound like you, or a friend?

Send us your application, or share this vacancy with a CV, motivation and portfolio demonstrating your
experience in UX/Digital Design to https://bravoure.homerun.co/ux-designer-3/nl/apply

We would love to hear from you!

https://bravoure.homerun.co/ux-designer-3/nl/apply


NL versie

Digital Designer (UX)
Fulltime

Het is eigenlijk heel simpel. Je 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 mede - verantwoordelijk voor de kwaliteit van
al onze digitale projecten.

Jouw profiel

De afgelopen 5 jaar ben je vooral bezig geweest met het ontwerpen van slimme en innovatieve UX voor
mooie websites en apps; digitaal design zit in je DNA. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van
UX, UX concepting en research ben je in staat het hoogst haalbare resultaat te behalen. Je adviseert
onze klanten en werkt nauw samen met projectmanagement, development, strategie en andere
ontwerpers om topprojecten af   te leveren.

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 (+/-26) 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…

● Gepassioneerd bent over UX en digitaal ontwerp in het algemeen
● Creatief kan denken
● Oog hebt voor design
● Een passie hebt voor customer journey’s en innovatieve UX  
● HBO/WO werk- en denkniveau
● Een sterk en kwalitatief (digitaal) portfolio hebt
● In staat bent om concepten en ideeën te visualiseren en duidelijk te communiceren
● Figma en Adobe Creative Suite zitten in je dagelijkse toolkit
● Continue de drive hebt om te groeien en ontwikkelen



● Vloeiend Nederlands of Engels spreekt
● Gevoel voor humor hebt

Bonuspunten:

● Ervaring met Scrum/Agile methodiek
● Kennis van (rapid) prototyping en animatie
● Liefde voor muziek (een goede Spotify playlist is altijd een pluspunt)

Herken je jezelf of je beste vriend(in)?

Deel deze vacature met hem/haar of stuur je CV, portfolio en motivatie naar https://bravou.re/3o6M2xy

We horen graag van je!

https://bravou.re/3o6M2xy

