Vacature Visual designer
32-40 uur/week
Ben jij een enthousiaste en creatieve Visual designer met affiniteit voor
gebruiksvriendelijkheid? Wil jij graag meewerken aan vernieuwende online diensten in een
uitdagende sector? Zie je uit naar een toekomst waarbij je met 1 online identiteit
onbekommerd alle webdiensten kunt gebruiken? Dan is Digidentity de plek voor jou.
Over Digidentity en de functie
Digidentity is een identity-provider. We bieden internetters een eigen online identiteit. Dat
is niet alleen ons werk, het is vooral onze missie.
Voor onze Visual designer is het de taak om UX designs te vertalen in functionele, heldere
en aantrekkelijke visual designs. Je maakt niet alleen mooie grafische ontwerpen voor
onze producten maar je zorgt er altijd voor dat deze goed binnen onze huisstijl passen en
vergeet daarbij ook zeker de gebruiker niet. Samen met de UX designer zul je dan ook
regelmatig betrokken zijn bij het onderzoeken van de gebruikservaring en het uitvoeren
van usability testen. Daarnaast ben je intern hét aanspreek punt voor visuele
communicatie en denk je graag mee. Of het nou om een simpele kerstkaart gaat of een
banner voor een beurs, bij jou zijn we aan het juiste adres.
Wat kun je verwachten
● Een gedreven R&D team waar het draait om innovatie;
● Gevarieerde werkzaamheden van schetsen voor een presentatie tot pixel perfect
designs;
● Grafische designs maken voor verschillende van onze producten, zowel mobiel als
web based;
● Visueel uitwerken van nieuwe ideeën in mockups, user journeys of prototypes;
● Betrokkenheid bij onderzoek naar de wensen van de gebruikers en het uitvoeren
van usability testen;
● Verantwoordelijkheid voor het vernieuwen en onderhouden van onze websites;
● Uitdagend werk in een ontspannen, informele werkomgeving;
● Een dagelijks verzorgde lunch en vrijdagmiddagborrels;
● Een makkelijk te bereiken kantoorlocatie (vlakbij station Den Haag HS) met OV
vergoeding.
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Wat verwachten wij
● Je hebt affiniteit met UX design en vindt gebruiksvriendelijkheid belangrijk;
● Je hebt ervaring met web en mobile design en dit kan je aantonen in je portfolio;
● Je bent in staat om zowel individueel als in teamverband te werken;
● Je hebt een open, pro-actieve instelling;
● Digidentity opereert in een sterk en snel veranderend domein en jij voelt je daar
comfortabel bij.
Kennis & vaardigheden
Graag komen we met jou in contact, als je aan onderstaande criteria voldoet:
● HBO werk en denkniveau met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een
soortgelijk werkveld;
● Werkervaring met grafische programma’s zoals Adobe Photoshop en/of Illustrator,
Sketch e.d.;
● Eerdere aantoonbare samenwerking met een UX team is een pré;
● Kennis van HTML(5), CSS (3), JavaScript en Bootstrap is een pré;
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar jobs@digidentity.eu onder vermelding van "Vacature Visual
designer ". Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met:
Agnes Rams, HR manager, telefoonnummer +31 (0) 88 778 78 78.
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