
 

Medior/ Senior UX Designer (Fulltime) 

 

Jouw profiel  
Het is eigenlijk vrij simpel.  

 

Jij bent goed in UX & visual design. Het is helemaal je ding. Dat moet wel, want je wordt straks  

eindverantwoordelijk voor het ontwerp van alles wat we maken. 

 

Digital zit in je DNA. Dat komt omdat je de afgelopen 5(+) jaar voornamelijk bezig bent geweest met het 

ontwerpen van slimme UX, mooie websites en apps die werken. De momenten dat je daar niet mee bezig 

was heb je opvallende identiteiten voor toffe merken ontworpen.  

 

Je werkt zelfstandig, maar geeft ook sturing aan de andere ontwerpers. 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. 

 

Wij hebben er nu al zin in! 

Dit verwachten we 

Het basispakket: 

- Passie, drive en een eindeloze liefde voor digital 

- Minimaal 5 jaar werkervaring aan bureauzijde als UX/ Digital Designer 

- Een sterk portfolio met focus op digitaal  

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

- Bedreven in Sketch (en Figma) 

- Adobe pakket heeft geen geheimen voor je 

- HBO/WO werk- en denkniveau 

- Gevoel voor humor 

 

 

 
 
 



 

De extra’s waar we erg blij van worden: 

- Conceptueel denken 

- 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 firstl bureau, 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, Iamsterdam 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 vacature@bravoure.nl.  

We horen graag van je! 

 
 

 

 
 
 


