O nas
Technologie mobilne, kompleksowa budowa serwisów internetowych, aplikacji serwerowych oraz
konstruowanie elektroniki - to kluczowe obszary naszej działalności. Nie boimy się wyzwań,
dlatego tworząc oprogramowanie, stale wkraczamy w nowe obszary i sięgamy po najnowsze
narzędzia oraz technologie. Pracując z nami, możesz tworzyć m.in. rozwiązania IoT, produkty
smart city 
oraz sewisy wykorzystujące technologię blockchain. Aplikuj i rozwijaj się razem
z nami!

W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko:

Projektant UI/UX
Pracując na tym stanowisku będziesz:
- projektować interfejsy oraz interakcje użytkownika aplikacji mobilnych i webowych;
- rozwijać swoje kompetencje, biorąc aktywny udział w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla
Klientów z Polski i zza granicy;
- uczestniczyć w ulepszaniu procesów i produktów;
- nadzorować poprawną implementację projektu oraz wspierać zespół programistyczny
w tworzeniu interfejsów.

Zapewniamy:
- umowę o pracę;
- udział w szkoleniach i konferencjach;
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki.

Ponadto możesz liczyć na:
- wsparcie i dobrą atmosferę - pracujemy w młodym i przyjaznym zespole;
- udział w projektach, które są innowacyjne nie tylko z nazwy;
- możliwość tworzenia unikalnych i kreatywnych rozwiązań;
- elastyczność - dostosowanie godzin pracy do Twoich potrzeb;
- perspektywę awansu i rozwoju zawodowego.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
- co najmniej roczne komercyjne doświadczenie w projektowaniu UX/UI dla aplikacji webowych
i mobilnych, potwierdzone w portfolio;
- dobra znajomość programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
- znajomość narzędzi i technik projektowania oraz pracy nad makietami;
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- umiejętność zbierania wymagań, analizy problemów oraz tworzenia rozwiązań dla
prowadzonych projektów;
- asertywność i dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie dokumentacji technicznej.

Mile widziane:
- znajomość zagadnień RWD;
- znajomość technologii webowych - HTML i CSS, JS.

Czekamy na Twoje CV!
Jeśli czujesz, że to stanowisko jest właśnie dla Ciebie, prześlij swoją aplikację na:
→ magdalena.cybulska@embiq.com
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
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