
UX/UI designer 

 

Du kommer til at præge et markedsledende og innovativt produkt, der definerer en ny tidsalder for 

kunderne og gør en positiv forskel for mange menneskers liv. 

 

Vi tror på: 

Ved at udfordre måden, vi kommunikerer på, skaber vi større forståelse og en tryggere og sikrere 

hverdag.  

Det gør vi ved at tilføje visuel information til kommunikationen mellem mennesker. Vores kunder 

arbejder med at skabe tryghed (brandvæsner, beredskabsstyrelsen, politi, sundhedssektoren, 

forsikring m.fl.) og vi sørger for, at de får en bedre kommunikation og dermed bedre kan hjælpe os 

alle. 

 

Vi tilbyder: 

• Et hyggeligt arbejdsmiljø, som bæres af fælles værdier og ønsket om at gøre en positiv 

forskel i verden. 

• En virksomhedskultur med humor, holdånd og plads til forskellighed. 

• Rummelighed overfor den work-life balance, som du har brug for og stor indflydelse på 

planlægningen af dine arbejdsopgaver. 

• Kompetente og passionerede kolleger, som er stolte af at være med til at drive udviklingen 

og som bakker dig op. 

 

Vi har brug for dig til: 

• Samarbejde i vores team omkring udviklingen af  vores applikation IncidentShare 

• Konceptualisere nye idéer fra indsamling af indsigter til færdigt UI-design via wireframes og 

mock-ups 

• Diverse integrationsopgaver. 

 

Vi kræver at: 

• Du har erfaring med UX/UI 

• Du har en høj grad af ansvarsfølelse. 

• Du ligesom os er passioneret om dine opgaver, lydhør for dine kolleger, nysgerrig på 

kundernes behov, pragmatisk i din tilgang til løsningerne og har integritet. 

  

Du kommer til at arbejde tæt med vores team af systemudviklere og programmører, men skal 

arbejde på tværs af virksomhden og sikre at brugernes behov og arbejdsflow understøttes.. 

 

Send en motiveret ansøgning til thb@incendium.dk 

Har du spørgsmål, så skriv eller ring. Vi glæder os til at høre fra dig. 

mailto:thb@incendium.dk


 

Ansættelse: deltid eller fuld tid 

Arbejdssted: Thisted 

Ansøgningsfrist: 20. juni 

Samtaler afholdes i uge 25 

Kontakt ved spørgsmål: Thomas Baun, tlf: 22645991 

 

 

 

 

 


