Web Arayüz Geliştirici
GENEL NİTELİKLER
Birlikte çalışmak istediğimiz arkadaşlarda aradığımız nitelikler şöyledir:











Web ve Mobil tabanlı güncel UX ve UI tasarım prensiplerini sular seller gibi bilen,
Tercihen bu alanlarda sertifika programlarına katılmış,
Photoshop, Illustrator veya başka tasarım araçlarını gözü kapalı kullanabilen,
HTML5, CSS/CSS3, Ajax ve Javascript dillerine fena halde hakim,
Responsive design yöntemleri hakkında bilgi sahibi,
Müşteriler tarafından verilen proje bilgilerine göre wireframe, ve flowchart gibi
dokümanları hazırlama yeteneğinin kendinde olduğunu iddia eden,
En az 3 yıllık bir deneyime sahip,
Tercihen üniversitelerin görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım bölümlerinden mezun,
İyi derecede İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az üç yıl tecilli olması şartları
aranmaktadır.
Takım arkadaşlarımızın:
1. Anadolu yakasında ikamet eden,
2. Hayattan keyif almasını bilen,
3. Özverili,
4. Kendi başına hızlı kararlar alabilen, kıvrak zekalı,
5. Sigara kullanmayan kişiler olmasını tercih ediyoruz.
Bu niteliklerin sende olduğunu düşünüyorsan hiç vakit kaybetmeden başvurunu yap,
tanışalım!
İŞ TANIMI
Eğer Bilgi Kurdu ekibine katılarak, sahip olduğumuz farklı kurumsal yazılımlara katkıda
bulunmak ve ürünlerimizi dünya çapında pazarlanabilir hale getirme yolculuğuna katılmak
istiyorsan işte seni bekleyen görevler:






Bilgi Kurdu’nun yazılım standart ve prensiplerine uygun şekilde, kullanıcıların dikkatini
çekecek ve harika bir kullanıcı deneyimi yaşatacak ara yüzler tasarlamak,
Müşterilerimizden veya yazılım ekibimizden gelen talepler doğrultusunda, son kullanıcı
arayüz görsel tasarımlarını ve kodlanmış arayüzleri üretmek.
Yapılan tüm taslak çalışmaların ve görsel tasarımların standartlarını ve teknik özelliklerini
belgelemek,
Yeni teknoloji ve tasarımları hem yerli hem yabancı kaynaklardan takip etmek, yurtdışı
çalışmalarımız için bunları önermek ve uygulamak

Bilgi Kurdu Neler Vaat Ediyor?
Görev yeri İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan Beykoz Ormanları içinde harika
manzaralı, Acarkent’e yakın bir villadır.
Çalışanlarımıza,






Her sene artan izin günleri,
Projelerimizin ortağı olma ve kazancını arttırma imkânı,
Uluslararası projelerde deneyim sahibi olma,
Sürekli yeni teknolojiler deneyebileceğiniz yenilikçi projeler,
Kendinizi geliştirme imkânı sunan bir çalışma düzeni vaat ediyoruz.
Dileyenler rahat ve sıcak bir çalışma ortamına sahip Denizli Teknokent ofisinde çalışmak
üzere de başvuru yapabilirler.
Aday Kriterleri
Tecrübe:
En az 3 yıl tecrübeli adaylar
Askerlik Durumu:
Yapıldı, Tecilli
Eğitim Seviyesi:
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Pozisyon Bilgileri
Firma Sektörü:
İnternet, Servisler, Yazılım
Departman:
AR-GE, Bilgi İşlem, Mühendislik, Pazarlama
Çalışma Şekli :
Sürekli / Tam zamanlı
Pozisyon Seviyesi:
Uzman
Personel Sayısı:
2
Aylık Net Ücret:
2000 TL - 3000 TL
Ülke/Şehir:
İstanbul(Asya)(Beykoz)

