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UI Designer (m/f/x)

April 2022

Location: DIGITALBERATUNG (Remote, Vienna)

Working hours: Full time

Contract type: Permanent

Contact: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

We are committed to making your start in one of our companies as easy as
possible. We will also support you and your family with housing and
administrative support. Please reach out to Darina, our recruiting expert, for
further information.

DIGITALBERATUNG is one of the leading agencies for client experience design &
digital business transformation in Austria and Germany. We develop tailor-made
strategies for digital business transformation for our national and international
clients. In the implementation of our approaches, we support you with the UX
concepts of digital touchpoints (e.g. websites or apps).
We are looking to strengthen our design team in Vienna.

Your tasks:
● You will transfer visions and ideas from UX concepts and service blueprints

into sophisticated design concepts, and then implement them
independently;

● You will design innovative UI concepts, layouts and animations using
storyboards, wireframes, click dummies and UI kits;

● You will design and coordinate the implementation of hi-fi prototypes;

● You will work together with other (UI) designers, UX/CX designers, product
owners and programmers;
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● You will confidently present and discuss your concepts and designs with
colleagues and clients.

What you should bring with you:
● Lots of creative ideas and the ability to turn them into strong visual designs;

● A degree in design (university or university of applied sciences) or
comparable training, e.g. in the field of communication, web or interaction
design;

● Professional experience in the conception and implementation of digital
applications and platforms and necessary design elements, ideally also in
an agency environment;

● You can think both creatively and analytically;

● Very good knowledge of common design tools such as Sketch, Adobe XD,
Figma and comparable, desirable prototyping tools such as Axure.

What we offer you:
● A young and creative team currently consisting of around 30 employees.

● A flat hierarchy and plenty of creative freedom.

● Flexible working hours. Our clients and projects set the pace for us.

● Competitive salary.
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UI Designer (ч/ж/р)

Квітень 2022

Локація: DIGITALBERATUNG (Дистанційно, Відень)

Зайнятість: Повний робочий день

Тип контракту: Постійний

Контакт: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

Ми прагнемо зробити ваш старт в одній із наших компаній якомога

легшим, а також підтримуємо вас і вашу сім’ю в житлі та

адміністративній процедурі. Будь ласка, зверніться до Даріни, нашого

експерта з підбору персоналу, для отримання додаткової інформації.

“DIGITALBERATUNG” є одним з провідних агентств з дизайну та цифрової
трансформації бізнесу в Австрії. Ми шукаємо команду для нашого нового
місця у Відні. Ми розробляємо індивідуальні стратегії для трансформації
цифрового бізнесу для наших національних та міжнародних клієнтів. У
реалізації наших підходів ми дотримуємось концепцій UX (наприклад,
веб-сайтів або додатків). Завдяки таким клієнтам, як “MVG”, ми пропонуємо
тобі можливість розробляти користувацькі інтерфейси, які змінюють життя
мільйонів користувачів.
Ми прагнемо зміцнити нашу команду дизайнерів у Відні.

Твої завдання:
● Ти переносиш бачення та ідеї з концепцій UX, креслення послуг у

складні концепції дизайну, а потім реалізуєш їх самостійно;
● Ти розробляєш інноваційні концепції інтерфейсу користувача, макети

та анімацію, використовуючи розкадровки, каркаси, манекени кліків і
набори інтерфейсу користувача;
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● Ти розробляєш та координуєш впровадження прототипів hi-fi.;
● Ти працюєш разом з іншими (UI) дизайнерами, UX/CX дизайнерами,

власниками продуктів і програмістами;
● Ти впевнено представляєш та обговорюєш свої концепції та проекти з

колегами та клієнтами.

Що ти отримуеш:
● Багато креативних ідей і вміння перетворити їх у сильні візуальні

конструкції;
● Закінчена ступінь дизайну (університет або університет прикладних

наук) або порівняна підготовка, у сфері комунікації, веб-дизайну чи
дизайну взаємодії;

● Перший професійний досвід розробки та впровадження цифрових
додатків та платформ і необхідних елементів дизайну, в ідеалі також в
середовищі агентства;

● Ти можеш мислити як творчо, так і аналітично;
● Дуже добре знання поширених інструментів проектування, таких як

Sketch, Adobe xd, Figma та Axure.

Що ми пропонуємо:
● Молода та творча команда на даний момент налічує близько 30

співробітників;
● Плоска ієрархія і велика свобода творчості;
● Гнучкий графік роботи. Наші клієнти та проекти задають нам темп;
● Відповідна оплата.
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