Grafisch ontwerper
UI/UX design (32-40 uur)
Letink Design
Letink Design is een full-service 3D ontwerpbureau, gespecialiseerd in het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van high-end digitale 3D experiences. Wij doen
dit door een slimme combinatie van techneuten en creatievelingen die goed op
elkaar in gespeeld zijn.
UI/UX designer (interaction design)
Voor onze design-afdeling zijn we op zoek naar iemand die de interfaces kan ontwerpen van onze 3D-applicaties. Voor ons is het meest belangrijk dat je creatief
bent en meegaat in nieuwe design-technieken, maar ook goed met de vraag en
input van de klant kunt werken. Een juiste verhouding tussen esthetisch en functioneel is heel belangrijk voor onze klanten, en dus ook voor ons.
Ben je niet per se UI/UX designer? Dat maakt niet uit! Voor ons is ‘mooie dingen
kunnen ontwerpen’ nummer 1. Wanneer je normaal dus games ontwerpt, of mogelijk wel websites, dan zouden we je zeker willen ontmoeten. Schroom dus niet
om contact op te nemen met ons.

Functie-omschrijving
Je zult werken aan afwisselende opdrachten voor Nederlandse en buitenlandse
bedrijven, voornamelijk in de technische sector. Dit varieert van het bedenken en
opzetten van een wireframe voor een nieuw concept, tot het exporteren van je
gemaakte ontwerp voor onze programmeurs. Zowel online als offline behoort tot
de taken die hier liggen voor jou: eigenlijk alles wat er grafisch verzorgd uit moet
zien.
Je komt te werken in een team van creatievelingen en techneuten. Samenwerken vinden we hierbij erg belangrijk, aangezien hierdoor veel kruisbestuiving
plaatsvindt wat leidt tot creatieve ideeën! Je zult daarnaast natuurlijk betrokken
worden bij overige processen van projecten.
Samengevat zul je dus werken aan opdrachten die de beeldende communicatie
tussen bedrijf en klant zal verbeteren. Het verbeelden van complexe producten of
processen door middel van intuïtieve, interactieve en begrijpbare experiences.
Je staat hierbij in rechtstreeks contact met de klant en er wordt verwacht dat je
zelfstandig communiceert en overleg pleegt.

Wat wij van jou verwachten
Om een succesvolle start te maken in deze functie, is het belangrijk dat dat deze
onderdelen in jouw pakket van competenties opgenomen zit:
• Enthousiasme en creativiteit
• Geruime ervaring met Adobe
(wij werken met Photoshop, InDesign,
Illustrator, XD)

• Op de hoogte van technieken en trends
op het gebied van interactive design
• Er is geen minimale opleiding vereist
• (Werk-) ervaring in de praktijk is een pré

• Kennis van Adobe Premiere Pro
en After Effects is een pré
• Creatief kunnen ontwerpen met
een functionele fundatie

• Zelfstandig en oplossingsgericht
werken binnen een team
• Geen 9-5 mentaliteit

Wat wij jouw kunnen bieden
In ruil voor jouw prachtige ontwerpen bieden wij jou:
• Een leuke, afwisselende en
uitdagende baan
• Een fulltime functie, maar alles tussen
de 32-40 uur is te overleggen

• Je kunt meteen beginnen
• Een salaris tussen de €2200-2800,-,
afhankelijk van je kennis en ervaring
• De mogelijkheid om door te groeien

• Een team en management dat open
staat voor suggesties

• Een leuk team en bedrijfsuitjes

Werkomgeving
Het team van Letink Design is hardwerkend en ambitieus. We maken hoogwaardige applicaties met een innovatief, maar onderbouwd, karakter. De mix van
mensen maakt voor kwalitatieve experiences, maar ook voor een interessante, sociale contacten met je collega’s. We hechten waarde aan de tijd buiten de werkuren. Zo hebben we gezamenlijke lunches, VrijMiBo’s en een aantal keren per jaar
een bedrijfsuitje.
We zijn een start-up die opschaalt naar volwassen bedrijf en dat zien we terug in
de omvang van onze projecten en groei van ons klantenbestand. Ambitie en hard
werken wordt beloond. Er zijn dus ook zeker mogelijkheden om te groeien binnen de organisatie.

Foto verouderd door het ontbreken van feestjes tijdens Corona.
We zijn inmiddels met z’n 14en.

Past dit precies in jouw straatje?
Ben of ken jij de persoon die geschikt is voor deze utidaging? Bel of mail dan met
Dave via 06-21967736 of dave@letink.nl.
Als je bij je aanmelding alvast je CV en portfolio zou kunnen meesturen, dan zou
dat super zijn. Ik kijk er naar uit je te spreken!
Dave Letink

‘‘Wij bedenken, ontwerpen
en ontwikkelen jouw
digitale 3D experiences’’

