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Roll

Gränssnittsutvecklare

Kompetensområde

Data/IT

Startdatum

2021-04-01

Slutdatum

2021-09-30

Omfattning

%

Ort

Stockholm

Land

Sweden

Sista svarsdatum

2021-03-31 (Offerter kommer att behandlas löpande)

Kontaktperson

Edwin Landgraff (cv@keyman.se | )

Referens nr

2481822

Övergripande uppdragsbeskrivning
Vi söker nu per omgående en senior UI-designer med utvecklarkompetens.
Uppdraget omfattar:
Hos Kunden pågår för fullt en molnresa, att ta sig från en spretig applikationsflora ut till en tjänstebaserad
molnarkitektur, byggd på Azure.
Kunden har tagit fram designprinciper för utveckling utifrån rådande grafiska profil, över vilken Marknad och
Kommunikation är ansvariga. Dessa principer har man byggt in i ett kodramverk i Blazor, vilket används vid
uppstart av utveckling av nya applikationer/tjänster så att man har förutsättningarna på plats.
Det vi söker nu är en senior UI designer med utvecklarkompetens som jobbar tillsammans med IT-Utveckling för
att stötta de olika utvecklingsinitiativ som pågår inom molnresan. Det innefattar bland annat vidareutveckling av
detta kodramverk, samt hjälp att lösa eventuella UI-relaterade problem med Blazor-biblioteken.
Arbetet innefattar också behovs- och kravanalys där man i samarbete med verksamheten reder ut (och
ifrågasätter) processer/arbetssätt och framtagande av visuella mockups vilka man sedan implementerar inom ITutveckling.
Skallkrav
Minst 3 års erfarenhet som utvecklare av applikationer och tjänster
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Minst 3 års erfarenhet som UI-designer
Erfarenhet av att ta fram designprinciper
CSS
Javascript/klientutveckling
Börkrav
Bootstrap
Blazor (med Radzen och Blazorise)
Net/C#
Övriga krav
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.
Personliga egenskaper
Kommunikativ
Flexibel
God social förmåga
Drivande
Konsultmässig
Prestigelös
Analytisk
Övrig information
Uppdragets omfattning kan variera något och är beräknat till 50-100%, beroende på konsultens förutsättningar.
Med option på förlängning.

Att offerera på detta uppdrag
OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)
Mailofferter ska innehålla följande information
1.
2.
3.
4.

Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
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5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"
OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

Tillbaka till aktuella uppdrag
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