
 

 
 

 

      UX & UI designer (m/v)  

 

Sigedis Als publieke organisatie in het hart van de sociale zekerheid levert Sigedis 
betrouwbare en toegankelijke informatie over loopbaan en pensioen.  
 
Wij bieden sociaal verzekerden een duidelijk beeld van hun eigen sociale 
gegevens zodat zij ondersteund en  geïnformeerd beslissingen kunnen 
nemen over hun loopbaan en aanvullend pensioen. 
 
En wij zijn er ook voor organisaties die data nodig hebben over loopbaan en 
aanvullend pensioen. Zo versterken wij zowel beleidsmakers en openbare 
instellingen (zoals RSZ, RSVZ, FSMA en FOD Financiën) als werkgevers 
en pensioeninstellingen in een nog efficiëntere dienstverlening. 
 
Voor meer informatie, kan u terecht op onze website www.sigedis.be 

 

Functie en 
project  

Sigedis beheert verschillende websites (Sigedis.be, PensionPro.be, 
MyCareer.be, BelgianIdPro.be) en webtoepassingen (MyCareer.be, 
BelgianIDPro.be, MyPension.be-MijnAanvullendPensioen, …).  

User-centric design is cruciaal voor Sigedis, de juiste balans vinden tussen 
‘mooi’ en ‘gebruiksvriendelijk’.  

Om onze business en webtoepassingen begrijpbaar voor te stellen, maken 
we gebruik van animatievideo’s.  

 

Taken o Verbeteren van de gebruikservaring van onze toepassingen en 
websites. 

 
o Peilen naar gebruikersbehoeftes.   

 
o Ondersteuning/deelnemen aan het ontwerp (wireframing) van de 

gebruikersinterface.  
 

o Grafisch ontwerp van de toepassingen (met respectering van de 
toegankelijkheidsregels). 

 
o Ontwerpen van animatievideo’s om onze business en webtoepassingen 

begrijpbaar voor te stellen.  
 

 

 

Profiel a. Diploma en ervaring  
 
o Master of bachelor bij voorkeur met 3 jaar ervaring in het ontwerp van 

mobiele en web-interfaces.   
 
 

http://www.sigedis.be/


 

b. Technische kennis  
 

o gedegen expertise in gebruikgerichte ontwerpmethoden   
 

o beheerst grafische ontwerpsoftware (Adobe) en lay-outtools (Axure)  
 

o goede kennis van MS Office en contentmanagementsystemen  
 

o grondige kennis van het web en volgt de trends in webontwerp en 
internettechnologie  

 
o Responsive design 

 
o Kennis van WGAG 2.1 AA-toegankelijkheidsnormen is een pluspunt. 

 
o Kennis van HTML, CSS & JavaScript 

 
o Perfect Nederlands- of Franstalig, met goede kennis van de andere 

landstaal 
 

c. Persoonlijke kwaliteiten  
 
o Klantgerichtheid 
o Resultaatgerichtheid 
o Creativiteit  
 

 

Aanbod  Sigedis is een toonaangevende en flexibele speler met loyale en 
geëngageerde medewerkers. Onze diensten werken optimaal samen en 
onze collega’s staan open voor een brede invulling van hun takenpakket 
nodig voor de realisatie van onze doelstellingen.  
 
Verder bieden we je: 
 
o een voltijdse tewerkstelling 

 
o ruime opleidingsmogelijkheden 

 
o een competitief salaris met extra-legale voordelen 

(hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, …) 
 

o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 

o telewerk tot nader order van de autoriteiten 

 

Hoe 
solliciteren?  

Stuur een gemotiveerd schrijven met CV naar hr@sigedis.fgov.be.   
 
Bij voorkeur solliciteren vóór 31 mei . Datum indiensttreding: zo snel 
mogelijk. 
 

 

 


