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Web Designer 

 

Περιγραφή εταιρείας 

H Lioncode Web & Mobile Solutions είναι μία εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται 

στην υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιστοσελίδων, native εφαρμογών για κινητές 

συσκευές, πλήρως παραμετροποιημένων προγραμμάτων μηχανοργάνωσης και 

μηχανογράφησης (erp) και στο digital marketing. Η εταιρεία είναι γοργά αναπτυσσόμενη 

στον τομέα της τεχνολογίας με μοναδικό περιβάλλον εργασίας και δημιουργικό πνεύμα. Η 

ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους και θέλουμε να την ενισχύσουμε. Θέλουμε 

να εντάξουμε στην ομάδα μας Web Designer με δημιουργικότητα και νέες ιδέες.  

Περιγραφή Θέσης 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις ψηφιακής στρατηγικής και UI design σε 

πολλαπλές πλατφόρμες που περιλαμβάνουν web, mobile, social, tablet και γενικότερα νέες 

τεχνολογίες. Χρειάζεται να αντιμετωπίζει κάθε project με την απαραίτητη καινοτομία και 

πάθος για τον χρήστη.  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Προτείνει λύσεις (concepting, wireframing κλπ) για θέματα User Experience στα web 

site 

• Παρουσιάζει με δομημένο τρόπο καινοτόμες ιδέες και μεθόδους διαφοροποίησης 

του brand σε web & mobile περιβάλλον 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Γνώση Wireframing 

• Άψογη χρήση Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Corel, Indesign), UI 

Standards 

• Γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Γνώση των τάσεων της τεχνολογίας στον κλάδο του web design & digital marketing 

• 1-2 έτη εμπειρία Web Design με προσωπικό portfolio 

• Εξοικείωση με Wordpress ή/και Magento 

• Γνώση σε mobile plarforms, γνώσεις Α/Β testing 

• Δημιουργικότητα 

• Δυναμισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια 

• Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος 

• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) 

 

 

Η εταιρεία παρέχει: 

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών (bonus) 

• Διαρκή εκπαίδευση 

• Άριστο περιβάλλον εργασίας 

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση 

• Δυνατότητα εργασίας κάποιες μέρες από το σπίτι (μετά από συμφωνία) 
 

H θέση εργασίας είναι στη Χρυσούπολη Καβάλας 

Αποστολή Βιογραφικών: hr@lioncode.gr 

 

 


