
Ciekawe środowisko pracy – spotkasz u nas dzielących się wiedzą ekspertów, którzy pracują w Simple 
niemal od początku jej istnienia, jak i młodych specjalistów, którzy z pozytywną energią podchodzą do 
każdego nowego wyzwania i projektu. 

Z przedstawicielami każdej z grup możesz się zmierzyć np. podczas zawodów w rzutki w firmowej strefie 
relaksu lub spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie multisport. A jeśli będziesz pilnie 
potrzebować konsultacji lekarskiej, skorzystasz z dostępnego dla pracowników pakietu medycznego 
i zapiszesz się online na wizytę u wybranego specjalisty. U nas masz również możliwość pracy zdalnej.

Oferta pracy – Specjalista UX & UI

SIMPLE.ERP

projektowaniem interfejsów, interakcji oraz architektury informacji

tworzeniem makiet

tworzeniem animacji na potrzeby aplikacji mobilnych

tworzeniem interaktywnych prototypów i makiet

optymalizowaniem aplikacji pod kątem usability

analizą ścieżek i zachowań użytkowników

testami A/B/Xtestami A/B/X

przygotowywaniem projektów graficznych, makiet

realizacją materiałów na potrzeby kampanii
marketingowej

ścisła współpraca z działami odpowiedzialnymi
za wdrażanie produktów

udział w pracach koncepcyjnych nad rozwojem 
produktów i usługproduktów i usług

kreowanie wizerunku aplikacji

dbałość o spójność projektowanych rozwiązań.

• 3-4 lata doświadczenia w projektowaniu aplikacji
• doświadczenia w tworzeniu prototypów low oraz high fidelitity
• praktycznej znajomości narzędzi do projektowania np. Adobe XD, Affinity Designer
• wiedzy na temat projektowania dla różnych systemów operacyjnych (iOS, Android).

Jakich kompetencji oczekujemy?
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https://simple.com.pl/kariera/rekrutacja  |  praca@simple.com.pl

Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od 1988 roku. Nasze długoletnie doświadczenie i doskonała 
znajomość polskiego rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań dla uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz szpitali. Nasze rozwiązania zostały wdrożone ponad 3500 razy. Nasi eksperci 
pomogą Ci w poznaniu specyfiki branż, dla których tworzymy rozwiązania, by realizowane przez Ciebie 
prace odpowiadały na potrzeby naszych Klientów. 

Jakich umiejętności poszukujemy:

• przygotowania projektów graficznych
• łączenia wiedzy UX z wymaganiami biznesowymi
• znajomości trendów i standardów w projektowaniu UX / UI
• dbałości o szczegóły w trakcie projektowania i dobrej organizacji czasu pracy
• kreatywności i wyczucia estetycznego podczas projektowania.

Mile widziane:

• znajomość metody przeprowadzania testów rozwiązań – A/B Test, Usability tests
• ogólne poczucie estetyki
• posiadanie własnego portfolio (prosimy o wysłanie wraz z CV).


