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Jsi kreativní a zajímá tě UX?
Do našeho design týmu hledáme posilu,
která nám pomůže vytvářet interaktivní
výukové pomůcky v 3D a virtuální realitě.
Více než 10 let vyvíjíme a udržujeme
vzdělávací appku, pomocí které měníme
svět vzdělávání a pomáháme učitelům na
celém světě mít poutavější výklad.
Přidej se k nám a buď součástí projektu,
který dává smysl!

Co budeš dělat?
příprava podkladů pro našeho UX/UI designéra a následná dokumentace nově
vytvořených funkcí pro následné testování
převzetí odpovědnosti při tvorbě podkladů pro produktový tým a nových funkcí v
aplikacích
aktivní komunikace s manažery jednotlivých oddělení, našimi partnery a zadavateli
nových funkcionalit
skicování a vytváření konceptů pro nové projekty
uživatelský výzkum, prozkoumávání trhu a sběr podkladů pro nové funkcionality
práce na vývoji produktu (online/offline aplikace, VR aplikace, webové stránky...)
programy jako Figma nebo Adobe XD ti nejsou cizí

Co požadujeme:
přehled v aktuálních design trendech a technologiích
výborné komunikační vlastnosti (nezbytné pro práci napříč týmy produktu, designu a
obchodu)
proaktivní jednání při řešení nečekaných překážek
znalost AJ na komunikativní úrovni (ideálně úroveň B2)
komunikační a organizační schopnosti, analytické myšlení, pečlivost a spolehlivost
prohlubování si potřebné kvalifikace pro výkon své činnosti
zodpovědnost za to, že jsou přidělené projekty dobře uchopené v kvalitě a čase
zkušenosti s vývojem aplikací výhodou (nicméně hledáme ambiciózní osobu, která i
když nemá velké zkušenosti, tak se nebojí rychlého růstu)
programy jako Figma nebo Adobe XD ti nejsou cizí

Co nabízíme:
Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, výkon práce v Brně i částečný remote,
nástup možný ihned /dohodou.
Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home office, sick days, 5 týdnů dovolené
Program pro kariérní růst - osobní rozvoj a sebevzdělávání patří mezi naše klíčové
hodnoty, čemuž odpovídá péče, kterou zaměstnancům poskytujeme. Zatím jsme
spíše středně velký tým, ale děláme obrovské věci a plánujeme se zvětšovat. UI/UX
je oblast na kterou budeme klást velký důraz.
Firemní benefity – multisport karta, stravenkový paušál, zaměstnanecký účet u
Banky Creditas, mobilní tarif, občerstvení na pracovišti (nápoje, skvělá káva, fruits
day), pet-friendly office.
Rodinnou a přátelskou atmosféru, pravidelné firemní akce a teambuildingy (gaming
sessions, workout sessions, movie nights, BBQ na firemní zahrádce atd.).

Pro více informací nás kontaktuj na adrese HR@corinth3d.com. Rádi se
s Tebou potkáme i osobně u nás na firmě a ukážeme Ti na čem
pracujeme :)

