Stage UX Design– Help mee aan onze duurzame revolutie
Wil jij bijdragen aan een duurzamer Europa?
We zijn een jong en snelgroeiend bedrijf met ca. 10 hoogopgeleide medewerkers met
een groen hart. The Sustainables bedenkt en ontwikkelt hightech online tools om
woonhuizen energetisch duurzamer te maken. Daarnaast ontwikkelen we applicaties
voor consumenten en de installatiebranche om zelf woningen op te kunnen meten en
leveren wij verschillende digitale gereedschappen om op afstand de geschiktheid van
woningen te bepalen voor zonnepanelen en woningisolatie. Hierbij staat de customer
journey centraal.
Voor ons team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een UX Designer. Als UX Designer ben
jij een belangrijk onderdeel van het team dat zorgt voor de beste gebruikerservaringen.
Samen met een team van developers verbeter je onze huidige systemen en ben je nauw
betrokken bij nieuwe projecten. We zijn benieuwd naar jouw blik op onze wereld en
welke ideeën jij meebrengt!
Wat hebben wij te bieden:
• Werken aan omgevingen die iedere dag gebruikt worden door grote aantallen mensen
• Veel inspraak in ontwerpbeslissingen
• Een dynamische en uitdagende werkomgeving
• Werken met de nieuwste technieken
• Een jong, enthousiast team
• Ruimte om te groeien
• Inzicht en bijdrage aan een duurzaam Nederland
• Uitstekende stagevergoeding
Wat vragen wij van onze medewerkers:
• HBO/Universitair werk- en denkniveau
• Beschikbaarheid op projectbasis
• Affiniteit met duurzaamheid
• Kennis van moderne web technologieën
• In het bezit van een goed portfolio
• Op de hoogte van onlineontwikkelingen en trends
• Enthousiast en leergierig
• Minimaal drie maanden beschikbaar
Ben je enthousiast geworden over de functie en herken je jezelf in het hierboven
geschetste profiel, stuur dan je cv met begeleidende motivatiebrief naar Nathalie van ‘t
Klooster; nathalie@thesustainables.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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