Vacature Product Designer (m/v)
Diegem

Bedrijf
Corona Direct bestaat al meer dan 80 jaar. In 1974 waren ze de allereerste directe verzekeraar in
België. Al die ervaring delen ze graag met hun klanten. Om de uitbreiding van haar activiteiten te
versterken, gaat Corona Direct vandaag op zoek naar een Product Designer voor haar afdeling
Product & Market Development.
Ben jij het creatieve brein dat als geen ander gaat voor een ultieme klantenbeleving in de vorm
vernieuwende producten?
Dan ben jij de collega waarnaar ons productteam op zoek is!

Jouw taak
Met behulp van jouw design skills zet je de strategische bedrijfsdoelstellingen om in optimale ‘user
experiences’ en je komt met slimme en verrassende concepten en proposities. In deze
ontwikkelingsfase weet je je als geen ander te verbinden met de andere stakeholders: de business,
marketing, IT, consultants,… een multidisciplinair team dat gaat voor een bundeling van de krachten
op vlak van onderzoek & analyse.
En daar blijft het niet bij, je bent immers méér dan een creatieve designer: je werkt het idee helemaal
uit tot de concrete oplevering. Hierbij houd je KPI’s voortdurend in het oog, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Je test je ‘proof of concept’ in observatieruimtes met testklanten en komt zo tot een
product dat innoverend is en tegelijk de klantenbeleving maximaliseert.
Als designer ben je dus niet alleen goed in het vertalen van inzichten naar ontwerpen, maar loop je
ook voorop in het klantgericht denken. Jouw creaties zijn meer dan individuele concepten, ze doen
aan storytelling.
Ben je er klaar voor om samen met ons een nieuw verhaal te schrijven?
Dit is wat we van jou verwachten:
-

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van UI- en UX-design en je kan dus met de
meeste grafische software lezen en schrijven
Je beschikt over een master diploma of kan op dat niveau denken / werken
Als conceptuele en experimentele denker weet je als geen ander te komen met vernieuwende
ideeën en concepten
Je beschikt over een ‘Art &Tech’ visie. Je verstaat de kunst om de creatie te vertalen in
concrete producten in samenwerking met IT; kennis HTML is een pluspunt
Er zit ook een psycholoog in je die feilloos peilt naar de’ behoefte achter de behoefte’ bij onze
klanten
Je gaat voor de ultieme kantenbeleving, en dus zijn termen als user testing, prototyping,
wireframes, mock-ups en user journey mapping jou niet vreemd
Je hebt bij voorkeur ervaring met Agile methodieken als design thinking, scrum & lean startup
Je bent niet alleen een geboren designer, je bent ook een realisator. Een tijdige concrete
oplevering is wat jou drijft en waaruit je voldoening haalt.
Je werkt graag in multidisciplinaire teams met Product Managers, IT, de business,
consultants…
Je bent een natuurlijke leider, die anderen meekrijgt in een verhaal
Je drukt je feilloos uit in één van de 2 landstalen; een goede kennis van de andere taal is een
plus
Kennis delen is een evidentie voor jou, je draagt mee de ‘design minded’ cultuur uit.

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een succesvolle organisatie op mensenmaat, waar waarden als eenvoud,
resultaat- en klantgerichtheid elke dag opnieuw beleefd worden. Corona Direct biedt jou een stabiele
werkomgeving, waar je talenten ten volle aan bod kunnen komen en verder ontwikkeld worden via
interne en externe opleidingsmogelijkheden. Dit alles voor een competitief salarispakket, een
aantrekkelijke vakantieregeling en een waaier aan gezinsvriendelijke voordelen.
Ben jij geprikkeld door deze vacature? Stuur dan snel je CV naar jobs@coronadirect.be

