ALEXANDRU
PANAITE

EXPERIENȚĂ

USER EXPERIENCE & USER INTERFACE DESIGNER

SENIOR UX/UI DESIGNER @ Webmagnat

CONTACT & PORTOFOLIU

www.dirtypixel.ro
0743.272.932
SKILLS
User Experience Design
User Interface Design

axelldotcom@gmail.com

2012 / 2016

4 ANI

În ultimii 4 ani, lucrând în aceasta agenție, am reușit să mă
perfecționez ca și UX/UI Designer, finalizând peste 100 de
proiecte.
Responsabilitățile mele s-au înmulțit pe masură ce căpătam
experiență. Am fost implicat pe toată durata proiectelor, de la
discuțiile inițiale cu clientul, în etapa de cercetare și strategie,
în etapa de design, chiar și în etapa de implementare oferind
sfaturi și găsind soluții împreună cu colegii programatori.
Proiectele cu care mă mândresc în urma acestei colaborări sunt:

Information Architecture
Interaction Design
Research
Usability Testing
Product Management
Comunicare cu clientii
Design Identitate Vizuala
Branding
Namimg
Print Design

KNOW HOW
Principii de design
Analiza Competitorilor
Intervievarea beneficiarilor
Journey maps

- Poșta Română la care am contribuit ca si UX/UI designer.
Lucrând în strânsă legătură cu echipa de marketing a clientului
am realizat un website care a fost premiat pentru cel mai bun
site de curierat din România 2015.
- ITSpec Recruitment a fost unu dintre proiectele de suflet.
Clientii, un grup de tineri care au infiintat un startup în domeniul
HR, au dorit o platforma de recrutare online, care sa vină în
ajutorului utilizatorilor și să aibă un aspect modern. Rezultatul a
fost un produs de care clientul este foarte mulțumit și pe care
plănuiește sa îl dezvolte în continuare tot cu Webmagnat.
Pe lângă acestea două mai sunt și proiectele pentru Class Iași,
Lex Shop, Clever Rent, My Best Choice, pe care le puteți găsi în
portofoliul meu.
Tot in cadrul aceste agentii am lucrat pe numeroase proiecte de
identitate vizuala si cateva de branding.
PERSOANA DE REFERINTA:
Delian Coroama - Manager general Webmagnat

0740192991

Wireframeing
Prototyping
Creating Personas

2011 / 2012 (In timpul facultatii)

9 LUNI

ART DIRECTOR @ Louis Purple

Analiza Usability
User Testing
Style Guides
Responsive Design
Material Design
basic HTML & CSS
basic Bootstrap

TOOLS
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe After Effects
Invision App

Alături de aceasta companie internațională am avut ocazia de
a lucra la proiecte ce au fost afisate in punctele de desfacere a
brandului Louis Purple din Paris, New York, Milano si la targurile
de moda PITI Uomo – Florenta 2012 / MODATEX – Messe Essen
– Germania 2012.
Atributiile mele:
- Crearea clipurilor de prezentare a conceptului firmei si
diferitelor colectii de haine.
- Realizarea sau coordonarea sedintelor foto pentru colectiile de
haine ce urmau a fi afisate pe website-ul firmei, in cataloage si
lookbook-uri.
- Crearea layoutului si designul pentru cataloage si lookbook-uri.
- Creearea materialelor publicitare necesare campaniilor
(bannere,brosuri, carti de vizita, etc)
- Creearea layoutului si interfetei siteului companiei.

2011 (In timpul facultatii)

3 LUNI

WORK AND TRAVEL USA

2010-2011 (In timpul facultatii)

8 LUNI

GRAFICIAN/EDITOR FOTO @ Alfagroupdesign Iasi

2009-2010 (In timpul facultatii)

1 AN

GRAFICIAN/EDITOR FOTO @ On Production Iasi

2005 / PREZENT

11 ANI

UX/UI DESIGNER - Freelance

In decursul a 11 ani, am avut sansa de a realiza peste 60 de
proiecte pentru companii romanesti si internationale dar si
proiecte personale.
Partea ce mai frumoasa a fost ca am luat situatiile in propriile
maini. Am invatat cum se comunica cu diferite tipologii de
oameni si am descoperit ce insemna sa fii responsabil pentru un
proiect.
Proiectul cu care ma mandresc cel mai mult este:
- Gestio, o platforma de management a saloanelor de
frumusete la care am contribuit cu creearea identitatii (nume,
logo, identitate vizuala si materiale de marketing) si tot ce tine
de User Experience, interfata, interactiuni, fiind singurul designer
pe proiect.

EDUCATIE

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE / Specializarea Foto-Video

Univ. G. Enescu Iasi

2009 / 2012

DESPRE MINE

Sunt o fire optimista, cu simtul umorului, vorbaret, ma integrez
usor intr-un nou colectiv.
Imi place sa invat lucruri noi, imi place sa citesc, imi place sa
dansez, imi plac filmele si plimbarile cu bicicleta.
Sunt pasionat de psihologie, de tehnologie, muzica si
bineinteles de design.
Am un catel pe care il iubesc :)

