Sandra Sande
UX- DESIGNER

OM MIG

Kontaktuppgifter

Passionerad UX-designer som brinner för att lösa problem och hjälpa andra.
Jag har arbetat 10 år som egenföretagare som frisör. Empatisk, måldriven och
problemlösare är dom 3 ord som beskriver mig bäst.

sandrasande.se
kontakt@sandrasande.se
linkedin.com/in/sandrasande
0704244002

UX PROJEKT
UX- designer, Arbetsförmedlingen/Jobtech, Stockholm
MAJ 2021 — JUNI 2021

Uppdraget var att hitta sätt att motivera arbetssökande att dela sina personliga
data för att underlätta kommunikation med arbetsmarknaden. Hypotesen var
att vi behövde jobba med tilliten till AF först med hjälp av gamification och
motivationsteori.
• Vi gjorde research och intervjuer som resulterade i en skräddarsydd Sprint.
• Vi tesade tre koncept i prototyp i två omgångar och itererade emellan.
• Resultatet blev en gamifierad lösning med en dashboard där användarna kan
följa jobbsökningsprocessen och logga sitt mående.

UX- designer, Dreams, Stockholm
MARS 2021 — MARS 2021

Uppdraget var att skapa en kreativ lösning för utbildning som skapar en finansiell
trygghet integrerad i Dreams app.
• Research med fokus på finansiellt välmående.
• Slutprodukten blev en gamifierad lösning där användarna på ett enkelt och
roligt sätt kan lära sig mer om sparande.

Projektledare, War Beyond War, Stockholm
NOVEMBER 2020 — DECEMBER 2020

Vårat uppdrag var att designa ett spel så att World Beyond War kan använda det
för att lära ut konsekvenserna av krig.
• Designen gjordes utifrån en teoretisk och praktisk bakgrund.
• Vi speltestade spelel både online samt fysiskt och itererade.

UTBILDNING

Kompetens
UX
User Resarch
Agile Metodik
Prototyping
Wireframing
Phone Desing
Interaktions design
Gamification

UX Metoder
Double Diamond
Design Thinking
Design Sprints
User Journeys
User research
User testing
Storyboards
MVP Canvas
Wireframing
Prototyping

Verktyg
Figma

UX-designer, Changemaker Educations, Stockholm

Miro

SEPTEMBER 2021 — MAJ 2022

Adobe Illustrator

Vid avslutad utbildning kommer jag erhålla rollerna som: Experience Designer,
Interaktionsdesigner, UX Designer, User Researcher, Gamification Designer och
Planner.

Office 365
Visual Studio Code
Spark

Samhälle/Beteendevetenskap, Sjödalsgymnasiet, Huddinge
AUGUSTI 2005 — AUGUSTI 2008

Program med fokus på att lära sig om människors utveckling, hur vi påverkas av
normer, kulturer, värderingar och hur det stärker vår förståelse av tillvaron.

Steam

