Junior frontend-udvikler
Bærnholdt er en lille innovativ start-up i vækst, som søger en fuldtids junior frontend-udvikler til vores
udviklingsteam. Hos os vil du få mulighed for at arbejde med forskellige opgavetyper såsom avancerede
websites, nyhedsbrevssystemer, webshops, app-udvikling og meget mere.

Om dig
-

Du har erfaring med HTML, CSS og JavaScript (ufravigeligt)
Du har været i berøring med jQuery, Bootstrap og AngularJS
Du kender grundprincipperne bag SEO
Du er en kodehaj der nørder fordi du synes det er sjovt og ikke kan lade være
Du har mod på at tage ansvar og arbejde selvstændigt
Du overholder aftaler og leverer til tiden
Google er din ven og du er vant til at finde svar på egen hånd
Du er interesseret i at udvikle dine kompetencer løbende
Du trives i et ungt og dynamisk team
Det er en fordel hvis du har grundlæggende viden om PHP, MySQL og WordPress

Om du har opnået erfaring med udvikling gennem uddannelse, job eller ved at sidde og eksperimentere er
ikke afgørende. Vi forventer ikke nødvendigvis, at du ved det hele på forhånd – det vigtigste er, at du er
åbensindet og brænder for det du laver. Derudover er du drevet af ansvar og finder det interessant at
arbejde i en start-up, hvor der er kort fra tanke til handling og som bærer præg af at have en uformel og
humoristisk tone.

Vi tilbyder
-

Muligheden for at arbejde i et ungt, dynamisk og ambitiøst start-up team
Et hyggeligt og kreativt kontormiljø med plads til alle
En varierende arbejdsdag hvor der både arbejdes selvstændigt og i team
Gratis frokostordning, snacks, fredagsbar og hvad der ellers hører sig til

Om virksomheden
Bærnholdt er en lille virksomhed, der fokuserer på at producere og vedligeholde specialudviklede
webbaserede løsninger, som er tilpasset den konkrete kundes ønsker og behov. Blandt vores kunder er
både nogle af de største danske virksomheder, offentlige organisationer og helt små nystartede
selvstændige.

Hvis du finder stillingen interessant, så send dit CV og en ansøgning til tb@baernholdt.com.
Vi afholder løbende samtaler og venter gerne på den rette kandidat. Har du spørgsmål vedr. jobbet eller
virksomheden generelt, er du velkommen til at ringe til Thomas på tlf: 5190 8823.

