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UX/UI Designer

Hiring organization

Description

Centrul de Carier?, Alumni
Rela?ia cu Mediul de Afaceri

Locul t?u e între designeri ?
Design Internship – Cluj-Napoca Sep 2019
#CreativeNavy
Creative Navy este un studio de design cu sedii în Londra ?i în Cluj-Napoca.
Companii din toat? lumea ne apreciaz? pentru standardul înalt de design pe care
îl practic?m.

?i

Employment Type
Internship

Industry
IT
Date posted
septembrie 16, 2019

Indiferent c? lucr?m la aplica?ii mobile, web sau embedded systems, punem mult
suflet în ceea ce facem. Echipa noastr? este format? din profesioni?ti care î?i
doresc s? ating? excelen?a ?i care se dezvolt? continuu.
Biroul din Pia?a Muzeului este conceput ca un spa?iu ideal pentru designeri, în
care ei s? poat? lucra cu bucurie. Este un mediu în care oamenii se dezvolt? ?i în
care g?sesc împlinire.
Ne dorim colegi ambi?io?i ?i harnici cu care s? facem lucruri minunate împreun?.
Ce presupune internshipul?
Pe parcursul internship-ului de 3 luni vei intra tot mai adânc în lumea UX/UI
design. Vei primi sarcini punctuale care î?i dezvolt? abilit??ile. Treptat te vom
forma ca s? devi parte întreag? din echipa noastr?.
Formarea presupune un amestec de sarcini individuale ?i altele în care
interac?ionezi cu al?i designeri – dar toate au ca scop formarea ta, ?i nu
presupun activitate pe proiecte. Internshipul este conceput ca ?i o formare
profund? iar în 10 ani de activitate a fost îmbun?t??it continuu.
Ne plac oamenii care pun pasiune în ceea ce fac ?i care sunt preocupa?i în mod
real de dezvoltarea talentului lor. Te potrive?ti în echipa noastr? dac? î?i dore?ti
sa fii mai bun/? decât media ?i dac? vrei s? lucrezi al?turi de al?i designer care au
aceast? ambi?ie.
Ce oferim?
Pe lâng? lucrurile standard, la noi vei avea parte de:
• Un birou pl?cut în Pia?a Muzeului unde te vei sim?i bine;
• Un mediu de lucru care î?i dezvolt? abilit??ile într-un mod profund;
• O echip? de designeri care apreciaza excelen?a;
• Proiecte diverse din zona human-computer interaction cu clien?i interesan?i;
• O cultur? uman? f?r? prostii corporatiste;
• Angajare ca junior designer dup? internship;
Deadline: 23 Sept 2019
Trimite-ne portofoliul t?u la hr@interface-design.co.uk
Apreciem portofoliile care con?in mai pu?ine lucr?ri mai bune, din care reiese
capaictatea ta. Pentru UX cel mai relevant este un set de wireframes sau un
prototip de aplica?ie, iar pentru UI dorim s? vedem interfa?a realizat? de tine. Te
rug?m s? alegi lucr?rile pe care le consideri ca fiind cele mai bune lucr?ri ale tale.
Pentru mai multe detalii: https://www.interface-design.co.uk/recrutare/
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