
Alex Starr
Senior Freelance UX/UI Designer at Studio Starr

STUDIO STARR KLANTEN
Grote projecten Aanvullende projecten

Interactie ontwerp voor een app om kinderen die dagelijks 
]LFK]HOI�PRHWHQ�SULNNHQ�YRRU�PHGLFLMQHQ�WH�KHOSHQ�PHW�DȵHL-
den van de pijn. Verantwoordelijk voor de structuur, navigatie, 
technische ontwerp en back-end integratie.

Interactie ontwerp voor een planningstool webapplicatie voor 
de horeca waarmee recruiters opdrachten kunnen maken en 
inplannen, inclusief personeelsbeheer. Het adviseren over user 
ȵRZV�HQ�KHW�PDNHQ�YDQ�PRFNXS�SDJLQDȇV��PHW�KHW�(YD�'HVLJQ�
System) die werden geimplementeerd met het Nebular-frame-
work (Angular-componenten).

Interactie- en visueel ontwerp voor een responsieve website met 
dynamische datavisualisaties over de impact van onderzoeks- en 
innovatiebeleid op de EU en nationale overheden agenda’s.

Interactie- en visueel ontwerp voor de website ‘How cities are 
governed’ met dynamische datavisualisaties van het steden-
bouwkundig onderzoek. Het omvatte het in kaart brengen en 
verkennen van relaties binnen de data, beleidsmakers, datajour-
nalisten, onderzoekers op het gebied van stedelijk bestuur en 
het grote publiek als doelgroep.

IJsfontein | oktober - december 2016

UX Designer

Poolmanager | september - oktober 2019

UX Designer

Monroe toolkit | february - maart 2019

UX/UI Designer

LSE Cities | april - juni 2015

UX/UI Designer

Interactie- en visueel ontwerp voor ondere andere UPC, Ziggo 
en Virgin Media. UI/UX ontwerp van de UPC app voor Oosten-
rijk en Poland, en voor de Virgin Media responsive website.

Liberty Global | mei - december 2016

UX/UI Designer

Visueel ontwerp van de iOS en Android apps for mobiel, 
tablets en smartwatches. Features waren onder andere 
Track&Trace en Get a Quote, uitgerold voor 33 talen (inclusief 
van rechts naar links). Agile methode.

Design Lead voor het TNT Design System. Verantwoordelijk 
YRRU�KHW�EHRRUGHOHQ��GHȴQLUHQ�HQ�VFKDOHQ�YDQ�GH�717�
RQWZHUSWDDO�HQ�KHW�FUHUHQ�YDQ�HHQ�FRQVLVWHQWH�JHEUXLNHU-
servaring door alle TNT-producten. Gewerkt aan een online 
platform met visuele richtlijnen, stijlprincipes, componenten 
en interactiepatronen die door alle ontwerpers en (frontend) 
GHYHORSHUV�LQ�KHW�EHGULMI�ZHUG�JHEUXLNW��&UHHUGH�HHQ�'HVLJQ�
Library (Sketch UI Kit) voor ontwerpers in het hele bedrijf om 
de richtlijnen in hun ontwerpen te implementeren.

TNT | februari 2017 - december 2018

Visual Designer | Art Director

TNT | september 2015 - maart 2016

Visual Designer

alex@alexstarr.eu

+31 6 8165 6355

www.alexstarr.eu

nl.linkedin.com/in/alexstarr

CONTACT

Ik ben een freelance UX/UI designer gespecialiseerd in mobiele 
apps en websites. Mijn interesse ligt vooral bij het ontwerpen van 
gebruiksvriendelijke user interfaces en user–centred design. Be-
kwame en inventief, snelle leerling, methodisch en detail-oriented.

Interactie- en visueel ontwerp voor de iOS- en Android-apps.
Samengewerkt met het Amerikaanse scrum team aan de ont-
wikkeling van nieuwe functionaliteiten en algemene verbete-
ULQJHQ�RS�EHVWDDQGH�XVHU�ȵRZV��*HIRFXVG�RS�7UDFN�	�7UDFH�HQ�
FedEx Delivery Manager voor de Amerikaanse app en voor de 
internationale versie (in 41 landen, waaronder Europa).
Gewerkt aan verschillende proof of concepts, waaronder een 
ȴHWVNRHULHUVDSSOLFDWLH�HQ�HHQ�FRQQHFWHG�ZHE�PRELOH�FODLP�
submission experience. In alle stadia ervaren met rapid pro-
totyping als een tool om interacties te valideren, evenals het 
plannen en evalueren van usability tests.

Interactie- en visueel ontwerp voor een responsieve webap-
plicatie met datavisualisatie en casestudy’s geïntegreerd met 
sociale media. Het platform is gericht op bewustmaking van 
gendergelijkheid en de deelname en vertegenwoordiging van 
vrouwen in parlementen en gekozen instellingen.

FedEx | januari 2019 - augustus 2020

UX/UI Designer
UNDP women4change | oktober 2019

UX/UI Designer

https://urbangovernance.net/en/
Shortlist Kantar Information is Beautiful Award 2016

De projecten UNPD, Monroe toolkit en LSE Cities zijn uitgevoerd in samenwer-
king met Roxana Torre.
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www.monroe-toolkit.eu

AANVULLENDE VAARDIGHEDEN
Graphic tools Sketch, Photoshop, Illustrator, InDesign
Prototype tools InVision, Axure, Zeplin Web design HTML/CSS 
Responsive design Video editing After Effects (basic skills), SVG 
animation  Shape Shifter.



HOBBY’S
Ik besteed veel tijd met mijn twee hodjes en ontdekte onlangs 
een passie voor planten (ik heb nu ongeveer 30 groene vriend-
jes in mijn werkplek).

TALEN
Nederlands en Engels Vloeiend, Portugees Moedertaal

OPLEIDING

PERSONALIA
Naam Alex Starr Geslacht Male Geboorteplaats Rio de Janeiro, 
Brazil Nationaliteit Dutch Woonplaats Amsterdam
KvK-nummer 62340387 btw-id NL002460568B61

WERKERVARING

Internship  at TomTom | sep 2011 - feb 2012

Visual Designer

M2mobi | juni 2013 - maart 2015

UI/UX Designer

Lab1111 | september 2012 - april 2013

Visual Designer

UX/UI design voor mobiele applicaties voor Schiphol, VGZ, SNS 
en Amsterdam Museum.

Interface-ontwerp van de mobiele app Superdirect. Werkte aan 
de Boodschapp-app, blog en Facebook-campagnes.

Workshop - Lean Startup Machine | 2012

*UDȴVFK�2QWZHUSHQ | 2008 - 2012

Willem de Kooning Academy, Rotterdam
Minor: Crosslab

Architectuur | 2005 - 2008

Universidade de São Paulo (FAU-USP), São Paulo
Faculty of Architecture and Urbanism | 2005 - 2007

Technische Universiteit Delft, Delft
Uitwisselingsprogramma Faculteit Bouwkunde |2007 - 2008

Award - Geselecteerd voor de HOT100 | 2012

Hackathon - Apps voor Democratie | 2012
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