CV
Ida Reimers – UX Designer
Arbete
2016.08–

2015.08–
2016.06

Utbildning

Adore You, UX/Service Designer
Under min tid på Adore You har jag bl.a. sysslat med
konceptutveckling, kundpresentationer, användartester och
annan research så som målgruppsanalyser och
omvärldsbevakning. Jag har varit ansvarig för UX designen
i projekt för Svenska dagbladet och Mekonomen.
DDB Stockholm, UX Designer
På DDB arbetade jag bland annat med att designa flöden,
wireframes och prototyper till allt från formulär och
sidmallar till hela appar och webbplatser. Jag var även med
och gjorde presentationer, utvärderingar, analyser och
informationsarkitektur för kunder som Volkswagen,
Svenska spel och Försvarsmakten.

2014.0 6 –
2015.08

Frilans, Webdesigner
Som frilansande webdesigner har jag bland annat byggt
och designat portfolios och en webbshop.

2012.0 5 –
2012.08

Kentor, praktik Interaktionsdesigner
För Kentor gjorde jag en förstudie på en webplattform till
Stockholms läns landsting. I arbetet ingick intervjuer med
användare, en analys av det nuvarande systemet och en
leverans bestående av en presentation och en rapport med
förslag till olika åtgärder.

Kunskaper inom
Idé och konceptutveckling
Informationsarkitektur
Utvärderingsmetoder
Kravhantering
Användartester och
användarundersökningar
Affärsstrategier

Webb och mobilutveckling
Responsiv design
Workshops
Deltagande design
Prototyping
UI/Visuell design

2014.0 8– Mobile creative, Hyper Island YH
2015.12
2011. 0 8 – Kandidatprogram i Interaktionsdesign,
2 0 1 4 . 1 1 Stockholms Universitet
2010.09–
2010.12

Tyska, GLS Sprachenzentrum i Berlin

Om mig
2009.08–
2010.06

Färg form och hantverk,
Nyckelviksskolan

2008.08–
2009.06

Form, Konstskolan i Stockholm

2007

Grafisk formgivning, kvällskurs,
Berghs School of Communication

Jag är född och uppvuxen i Stockholm där jag
trivs bra och som jag alltid kommer se som
hemma. Även om hemma är bäst tycker jag
om att resa och uppleva nya platser både i
Sverige och resten av världen.

Svenska–modersmål
Engelska–flytande
Tyska–grund

Mitt form och designintresse har alltid funnits
där, men att det skulle bli just digital design
och framförallt UX och interaktionsdesign som
blev mitt kall var inte självklart från början. Det
är dock ett val jag är glad över att jag gjort
idag då möjligheterna är många och det alltid
finns nya saker att lära sig, vilket jag älskar.
Förutom design gillar jag konst, musik, böcker
och träning.

Verktyg

Kontakt

Axure
Invision
HTML/CSS/Java Script
Keynote
Sketch
Illustrator
Photoshop

073 959 2884
idareimers@hotmail.com
idareimers.com

Språk

