
Jos Ariëns

richting van Digital Media Design ingeslagen.

Na het behalen van mijn Master ben ik via de NCRV en 

Global Software Solutions terecht gekomen bij Ingram  

Micro Commerce & Fulfillment, spil in de logistiek van 

grote webshops zoals bol.com, de Bijenkorf, iBood, Super- 

winkel en de Ajax Fanshop.

Binnen een Scrum Team ben ik hier verantwoordelijk voor 

het maken van ontwerpen waarin duidelijk wordt hoe wire-

frames, functionaliteiten en huisstijlen zich vertalen naar 

een verbeterde user experience en een goede conversie.

Naast concept & ontwerp hoort ook het ontwikkelen 

(HTML/CSS/Javascript/Bootstrap & jQuery), testen (usa-

bility testing, mockups & prototypes) en implementeren 

(Code reviews / Gitflow) van nieuwe front-end functionali-

teiten bij mijn functie.

Geboren 
Adres

Telefoon
Mobiel 

E-mail  
Portfolio 

11-05-1981  
Reggestraat 65
5101 XM  Dongen 

0162-220987 
06-41267602 

info@josariens.eu
www.josariens.eu/portfolio/ 

Goede ontwerpen ontstaan uit de juiste kennis van de ge-

bruiker. Vanuit deze kennis is het mogelijk ontwerpen af te 

leveren die zorgen voor een optimale gebruikerservaring 

en tevens aansluiten bij de zakelijke belangen die spelen.

Ik zet mijn brede conceptuele, grafische en technische 

kennis graag in bij brainstormsessies, A/B-testen, usa-

bility testing, conversie optimalisatie, of het maken van 

mockups, prototypes & wireframes. Om op die manier 

samen met het team zorg te dragen voor een buiten- 

gewone klantbeleving.

E
een UI/UX designer met stevige roots in de gra-

fische wereld. Begonnen achter de drukpers op 

het Grafisch Lyceum en vanuit deze basis de
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Digital Media Design
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Multimedia Vormgeving
Interaction Design
Grafisch Lyceum, Eindhoven
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Opleidingen

Het binnenkomen van goede resultaten,
na het verbeteren van een ontwerp geeft mij 
telkens weer een enorme boost in energie en 
werkplezier.



UX Design

UI Design

Prototyping

Testing

Visual design

Code

Vaardigheden, Tools & Code

Tools

Photoshop

Illustrator

Indesign

Premiere

Audition

 

Sketch & Zeplin

Invision

Dreamweaver

SourceTree

Sequel Pro

Google Analytics

Google Adwords

Google Webmaster Tools

Webmastertools

IIS

Code 

HTML

CSS

JavaScript & jQuery

Bootstrap

Smarty

Competenties
Aanpassingsvermogen

Integriteit

Resultaatgericht werken

Samenwerken

Sociabiliteit

Interesses
Gitaar spelen

CrossFit

Video bewerken

Theater

Muziek / concerten

Interaction Designer (fulltime) 
Ingram Micro Commerce & Fulfillment / vanaf november 2016

UI/UX Design & Visual Design voor sites van o.a. HP, 
Philips, Livera en Shimano. Doorvoeren van verbeterin-
gen en redesigns aan het front-end. Coderen (HTML/
CSS/Javascript) van de designs, inclusief code-reviews 
en releases (Gitflow).
 
Usability testing, mockups, prototypes en visual design 
voor het Shipwire platform. 
 
Interface Ontwerper (fulltime) 
Global Software Solutions / Januari 2012 - Oktober 2016

Ontwerpen van websites en apps. Voor de website trajecten 
van concept tot en met technische uitwerking (HTML, CSS 
en Bootstrap). Na oplevering continu analyseren en verbeter-
en van de conversie en de klanten voorzien van support. 
Aanspreekpunt voor alle overige grafische uitingen.

Werkervaring
Digital Media Designer (fulltime) 
Global-e / Januari 2007 - December 2011

Ontwerp en technische uitwerking van websites. Opzet 
en doorvoeren van de eigen huisstijl van flyer tot en met 
website.

Freelance Vormgever Nieuwe Media (parttime) 
NCRV / Juli 2005 - November 2005

Vernieuwen en actueel houden van alle websites van de 
NCRV in samenwerking met diverse webredacteuren.
 
Stagiair Multimedia Vormgeven 
NCRV / Februari 2005 - Juni 2005

Afstudeerstage met als opdracht het ontwikkelen van 
websites op de afdeling Nieuwe Media van de NCRV.


