Analityk Biznesowy IT / UX Designer
Nasze projekty IT zmieniają sposób działania biznesu i umożliwiają jego cyfrową transformację.
Wykorzystując zaawansowane narzędzia, w tym Big Data i sztuczną inteligencję, opracowujemy
środowisko wspierające pracę użytkowników, optymalizujące i automatyzujące procesy
wewnętrzne i współpracę z klientami. Pracujemy, używając metodyki SCRUM, ściśle
współpracując z użytkownikami końcowymi i zewnętrznymi dostawcami.

ZYSKUJESZ
• udział w innowacyjnych projektach

WAŻNE, BYŚ JUŻ MIAŁ
• kreatywne podejście do pracy

informatycznych

biznesowych i potrzeb użytkowników
• doświadczenie w obszarze zbierania

• pracę w zespołach SCRUM w metodyce
AGILE

ODPOWIADASZ ZA
• identyﬁkowanie i analizę wymagań
końcowych

wymagań, tworzenia specyﬁkacji
funkcjonalnych i systemowych

• opracowywanie scenariuszy i przepływów,
prototypowanie

• samodzielne stanowisko pracy pełne
wyzwań i ciekawych projektów

• rozumienie i wiedzę na temat cyklu
tworzenia oprogramowania

z obszaru TSL

• tworzenie przejrzystych przepływów
procesów

• wysoko rozwinięte umiejętności
• beneﬁty pozapłacowe (Mulitsport,
opieka medyczna i wiele innych)

analityczne, komunikacyjne i pracy
zespołowej

• projektowanie architektury informacji,
interakcji oraz interfejsów aplikacji
webowych

• udział w przekrojowych projektach
realizowanych przy udziale Działu IT

• umiejętność przekładania wymagań
biznesowych na koncepcje UX aplikacji

• wsparcie graﬁków i deweloperów na
każdym etapie realizacji projektu

• aktywne podnoszenie kwaliﬁkacji
zawodowych dzięki pakietowi szkoleń

• doświadczenie w prowadzeniu badań
z użytkownikami końcowymi

• wizualizacja i dokumentowanie zawartości
i funkcjonalności UI

• możliwość awansu i wsparcie rozwoju
zawodowego

• wiedzę na temat przygotowywania
interaktywnych i statycznych makiet

• przeprowadzanie testów użyteczności,
optymalizowanie istniejących aplikacji

• zatrudnienie w ﬁrmie bez korporacyjnej
sztywności
• unikalną atmosferę i kulturę
organizacyjną opartą o wzajemny

• znajomość programów do tworzenia
prototypów (Sketch, inVision)
• doświadczenie w pracy w projektach
zwinnych

szacunek
• umiejętność samodzielnej pracy
i organizacji czasu
• mile widziane doświadczenie na
stanowisku UX Designer

ODSAPNIJ OD KORPO ;)
praca@donedeliveries.com
Miejsce pracy: Andrychów
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z trzema poniższymi klauzulami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Treść klauzul może być zawarta bezpośrednio na aplikacji bądź w treści e-maila.
Administratorem danych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Batorego 35, 34-120
Andrychów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

www.donedeliveries.com/kariera

