Ігор Дудник

продуктовий дизайнер
experience
Dec 2019 — Present

Selerant (Trace One)
Проєктую дизайн складних b2b систем
став «правою рукою» продакт менеджера
разом з дизайн менеджером розробили дизайн стратегію для продукту
допоміг налагодити дизайн процеси в компанії використовуючи залучення
користувачів через інтервʼю та тестування
створив репозиторій знань про користувачів, де зібрана вся інформація про
всі активності з ними
створив обʼєктно-орієнтовану дизайн систему для гігантського продукту,
чим значно пришвидшив процеси дизайну та розробки, а продукт зробив
більш консистентним
разом з продакт-менеджером створили основу для data-driven підходу
став неформальним дизайн-лідом
менторю джуніор-дизайнерів
навчаю команду: провів воркшопи на теми Фігми, дизайн-систем, human
centered design
приймаю участь у наймі нових дизайнерів
підтримую інші продуктові команди та маркетинг.
Nov 2020 — Oct 2021

Менторство
Був ментором для людини, яка хотіла перейти з графічного дизайну в дизайн
інтерфейсів. Поставлена ціль — знайти першу роботу як дизайнер інтерфейсів,
була успішно виконана. Дав менті базові знання, допомагав на всіх етапах
пошуку роботи, а також пройти випробувальний термін і рухатися далі.
Mar 2019 — Dec 2019

Govitall
Працював в команді, задачею якої було підвищувати конверсію декількох
продуктів, тому рішення приймались на основі аналітики. Також зробив
декілька редизайнів, відмовив стейкхолдерів від зайвих рішень. Допомагав
іншим командам з візуальним дизайном, тестуванням ідей та запуском нових
продуктів. Створював матеріали для SMM та імейл розсилок.
Feb 2018 — Apr 2019

ZORELiT
Проводив дослідження ринку, проєктував і створював дизайни для
корпоративних веб сайтів, e-commerce, благодійних проєктів і стартапів. За час
роботи
навчив і перевів команду на Figma, чим пришвидшив процеси дизайну та
розробки
спроєктував дизайн intranet-порталу для компанії з 91000+ працівників
працював з Puma, Lacoste, Метінвест, Караван.

Contacts
ihordudnyk.com
dudnik11@gmail.com
t.me/dudnik11

LinkedIn

education
Sep 2019 — Sep 2020

Product Design Interfaces
Professium, Projector
Institute
Apr 2019 — Jul 2019

UX Design, Projector
Institute
Золотий диплом
Sep 2017 — January 2018

Web Design, Projector
Institute
Skills
Product Design

Marketing design

User Research

HTML/CSS

Usability testing

Figma

HCD

Axure

Design system

HCD

Languages
Ukrainian
English

Native

Intermediate

