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Vacature UX/UI Designer 
 

 

Wij zoeken voor Cash Software, onderdeel van de Visma Groep, een UX/UI designer met visie om 

fundamenteel klantonderzoek te doen en op basis hiervan, de look & feel van onze toekomst te 

ontwerpen! 

 

Wie zijn wij 

Cash Software heeft grote ambities en we hebben jou nodig om ze waar te maken! Wij ontwikkelen innovatieve 

en hoogwaardige online bedrijfssoftware, gebruikt door duizenden accountants en ondernemers in Nederland. 

Onze software automatiseert bedrijfsprocessen waardoor onze klanten veel tijd besparen op administratieve 

werkzaamheden. We zijn een informeel en flexibel bedrijf, altijd klaar om in te spelen op wensen van klanten en 

kansen in de markt. Ruim 50 collega’s in hartje Den Haag kijken er naar uit je te ontmoeten! 

 

Doel van de functie 

Jij bent dé UX/UI designer van Cash Software en bent verantwoordelijk voor het ontwerp van onze volgende 

generatie producten. Dit doe je zelfstandig en proactief  op basis van de Visma Nordic Cool design language in 

nauwe samenwerking met de front-end developers van Cash en het UX/UI team van Visma. Samen met product 

management creëer je visie over de UX en UI van onze producten die past bij de door digitalisering en 

robotisering veranderende wereld van accounting, Payroll en ERP.  

De complexiteit van bedrijfssoftware is veel groter dan van een willekeurige webshop en dat vind jij juist 

uitdagend. Jij overtuigt je stakeholders op basis van onderbouwde meningen waarbij je pragmatisch en flexibel 

het uiteindelijke doel voor ogen blijft houden. Je haalt plezier uit zowel interactief klantonderzoek als uit het 

maken van mock-ups die je toetst aan de klantbehoeften, business doelstellingen en technische haalbaarheid. 

Met jouw klantgerichte mindset ben je dé advocaat van de gebruiker in technische en business discussies. 

 

Belangrijkste resultaatgebieden 

▪ Ontwerpen van wireframes, user journeys en mock-ups voor bestaande en nieuwe functionaliteiten om 

ze voor de klant effectief, efficiënt en aantrekkelijk te maken. 

▪ Maken en valideren van de productvisie door het onderzoeken, bedenken, schetsen, prototyperen en 

user-testen van concepten. 

▪ Gebruikmaken van en helpen ontwikkelen van de Visma Nordic Cool designtaal. 

▪ Stakeholders meenemen en overtuigen van jouw designkeuzes. 

▪ Het uitwerken van proces flows, customer journeys en persona’s. 

▪ Het coördineren en uitvoeren van usability research en klantinterviews. 

▪ Ambassadeur zijn voor de wetenschappelijke UX/UI benadering van software productontwikkeling. 

 

Vereiste kennis en ervaring 

▪ Afgeronde Bachelor- of Masteropleiding UX-, Interaction - of Industrial Design. 

▪ Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

▪ Aantoonbare ervaring op het vlak van UX-strategy, research & interaction design. 
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▪ Creatief, maar pragmatisch wanneer nodig. Oog voor detail, zonder het grote plaatje uit het oog te 

verliezen. 

▪ Analytisch op basis van data en research. 

▪ Gevoel voor business: vertaalt KPI’s naar UX. 

▪ Kennis van UX-technieken en tools en weet wanneer deze in te zetten. 

 

Wij bieden 

▪ Onderdeel zijn van een hecht team van 50 personen in Den Haag met veel invloed op onze UX/UI-

strategie. 

▪ Onderdeel zijn van Visma, een van de sterkst groeiende softwarebedrijven van Europa, met een sterk 

team van UX/UI specialisten. 

▪ De vrijheid om actief te helpen en sturen om onze UX naar een hoger niveau te krijgen. 

▪ Een goed marktconform salaris. 

▪ Een premievrij pensioen. 

▪ Lunch, een goed gevulde koelkast en gratis fruit. 

▪ Een reiskosten - of OV vergoeding. 

▪ 24 vakantiedagen op basis van fulltime. 

▪ Een functie voor 32-40 uur in de week. 

 

Interesse of meer informatie?  

Neem contact op met Lydia van Dongen via 070 – 3 560 570 of l.dongen@cash.nl  

mailto:l.dongen@cash.nl

