
  
 
 
 
 

 

   

Vi söker UI/UX-designer 

Arbetsbeskrivning 
4C Strategies är inne i en kraftig tillväxtfas och behöver förstärka med ytterligare UI/UX-
designerkompetens. Vi erbjuder dig att bli del av ett väl sammansvetsat team som tar fram 
avancerade lösningar med både välbeprövad teknik och helt ny. Hos oss får du stora möjligheter att 
utveckla dina kunskaper och testa på nya idéer och metoder. Vi utvecklar egna produkter för 
licensförsäljning med därtill kundanpassade lösningar. Scrum är den metod vi använder i vårt 
utvecklingsarbete och merparten av utvecklingen sker i java. Arbetet bedrivs mestadels ”inhouse” men 
resor runtom i världen kan förekomma. 
 
I rollen som UI/UX-designer är dina primära arbetsuppgifter att producera underlag, koncept, 
prototyper och skarpa lösningar för att ta vår mjukvara till nästa nivå. 
Vår mjukvarusvit innehåller produkter på både skrivbordsplattformar (Java/Web) och mobilt 
(Android/iOS/Web), med funktionalitet som ofta ska fungera lika bra för de olika formaten.  
 
Det vi vet ingår i arbetet är... 

- Research i form av användarstudier och omvärldsanalys 
- Kartläggande av arbetsflöden och –processer 
- Produktion av mockups och wireframes 
- Produktion av hi-fi-prototyper 
- Framtagande av grafiska UI-element för användning inom våra applikationer 
- Strategisk förvaltning och utveckling av mjukvarusvitens grafiska profil 
- Uppdatering och omarbetning av användarmanualer 

 
Du kanske även har egna idéer/förslag på vad du kan bidra med, utöver detta? 

Önskvärd kompetens och erfarenhet  
Du är sannolikt relativt junior med en utbildning inom UI/UX-design, eller kanske en grafisk designer 
med särskilt intresse för det digitala. Du bör också pricka in flera av punkterna nedan: 

- Kunskaper i användarstudier och –research 
- Goda kunskaper i prototypande av användargränssnitt (med t.ex. 

Axure/Balsamiq/etc.) 
- Goda kunskaper i produktion av grafiska element för applikationer på olika 

plattformar (i t.ex. Adobe-sviten) 
- Erfarenhet av mjukvaruutveckling i team 
- Erfarenhet av utvecklingsmetoder för agil utveckling (SCRUM, XP, etc.) 
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift 

 
Som person har du en fallenhet för att organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du 
är även självgående och kvalitetsmedveten samt har en mycket god samarbetsförmåga med andra 
människor. 

Företagsinformation 
4C Strategies är ett ledande företag inom risk- och krishantering. Vi har kontor i Malmö, Stockholm, 
London, Warminster och Washington D.C. Våra system för risk- och krishantering används av ett stort 
antal kunder, från Försvarsmakter och andra statliga myndigheter till stora multinationella företag och 
frivilligorganisationer. Våra mjukvaror hjälper ambitiösa och riskmedvetna kunder skapa, verifiera, följa 
upp och stödja deras arbete med risk- och krishantering. Hos oss gör du som anställd skillnad, därför 
är det viktigt att du brinner för våra frågor samt att utveckla världsledande system för att hantera dem. 
 

 



  
 
 
 
 

 

   

Start: Omgående 

Placering: Styrmansgatan 2, Malmö 

Kontaktperson: Håkan Ekvall, 073-5224003 

Skicka in din ansökan via career@4cstrategies.com 
Bifoga ditt CV samt ett personligt brev, skriv även i mailet vilken tjänst ansökan avser. 

career@4cstrategies.com 
 

 


