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Amsterdam
Amsterdam, Buitenveldert. Ruim 60 vrouwen en mannen, A-merken,
playground op het kruispunt van digitaal en analoog. Dit is Quince, full
service bureau met een eigenzinnige aanpak. En met kansen voor
een ambitieuze

Digital Designer v/m
Het werk
Bij Quince werk je op de ‘sweet spot’, waar klant, business en techniek samenkomen. Hier ontwikkel je grafische
user interfaces, interacties en animaties die meer dan helder communiceren. Daarbij kan je bouwen op je
ervaring met het neerzetten van user experiences, het uitdragen van een merkbeleving in het digitale domein
en het ontwikkelen van digitale campagnes. Je presenteert je ideeën helder en overtuigend, ook aan de klant.
En je vertaalt ze moeiteloos naar de nodige middelen (fijn, zo’n hands-on mentaliteit). Uiteraard is je Adobe
pakketkennis uitstekend en wie weet, beheers je ook andere coding tools.
De functie
Je bent een Digital Designer die doelgerichte concepten en digitale middelen ontwikkelt voor de consument van
nu. Je pakt je werk proactief op en werkt zelfstandig net zo soepel als in teamverband. Als Art / Digital Designer
ontwikkel je user experiences met exact de juiste boodschap op de juiste plaats. Je bent een vakvrouw/man met
minimaal 5 jaar relevante werkervaring en beheerst:
•
UX, UI
•
Visual Design
•
Motion design
•
Stijlvast en pixel perfect
Jouw aanpak
Flow is jouw woord. Bij alles denk je na over over presentatie en interactie op verschillende devices. Je schetst
de customer flows, maakt wireframes, prototypes en toetst deze in user tests met klanten. Je krijgt dan ook
een belangrijke rol bij het ontwikkelen van interaction design. Als professional beweeg je soepel mee met de
werk flow en respecteer je de deadlines (je weet dat die niet dodelijk zijn). Jij slijpt je ideeën, vraagt feedback en
puzzelt tot je weet dat het goed is.
Quince
Quince is meer dan een eigenzinnig full service bureau. Quince is een mentaliteit. Een hecht team met collega’s
in Amsterdam en Boedapest. We bedenken en ontwikkelen concepten voor A-merken. Concepten die mensen in
beweging zetten, ze écht raken. Echte mensen, echte passie, echte actie vloeit voort uit onze aanpak activation,
content & technology. Een aanpak waar we ruim 20 jaar succesvol mee zijn. We love bricks, we do bytes.
Bij Quince spelen we om te winnen. Speel je mee? Stuur je beknopte portfolio en je motivatie naar Guido Porten,
via jobs@quince.nl. Neem minimaal 5 jaar relevante werkervaring en je hands-on approach mee.
We zien je graag! (Acquisiteurs hoeven niet te reageren)
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