
Vi søger frontend udvikler 
til kommunikationsbureau

Vi søger
En frontend udvikler, som har mod på at tage ansvar, 
arbejde proaktivt og som nyder at rode med tekniske 
detaljer i forskellige CMS. Dine arbejdsopgaver 
vil variere meget, når du bl.a. arbejder med 
webdesigns i Wordpress/WooCommerce og forbedrer 
brugeroplevelsen på forskellige hjemmesider.

Vi er
Et kommunikationsbureau, som varetager virksomheders 
branding og online tilstedeværelse. Vores primære 
kompetencer er strategi og rådgivning, digital 
markedsføring og offline kommunikation. Vi arbejder 
på alt fra udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, 
udarbejdelse af grafik og design, idégenerering 
og konceptudvikling, styring af sociale medier, 
tekstforfatning, nyhedsbreve, annoncering og meget 
andet. 

Vi tilbyder 
Dig at blive en del af et ungt team i et fedt miljø, hvor ikke 
to arbejdsdage er ens. Vi er et sjovt, kreativt, ambitiøst 
og socialt bureau, som er meget glade for vores lækre 
frokostordning og fredagsbar. Du kommer til at arbejde 
med mange spændende forskellige virksomheder. Vi er 
i rivende udvikling, og derfor har du muligheden for at 
sætte dit præg på vores rejse.

Primære opgaver:
- Udvikling og opsætning af nye og eksisterende   
   hjemmesider
- Optimering af hjemmesider
- Konverteringssporing
- Videreformidling af udviklingsopgaver ud af huset
- Rådgivning om webløsninger

Vi forventer, at
- Du har god forståelse for HTML og CSS/SCSS
- Du har god forståelse for Wordpress og arkitekturen          
   bagved
- Du har erfaring med opsætning af WooCommerce-shops
- Du har et godt øje for design og UX
- Du både kan fungere i et team og arbejde selvstændigt
- Du kan tale og skrive korrekt dansk og engelsk

Det er en fordel, hvis
- Du har kendskab til andre CMS som Shopify, Magento,  
   Drupal, Umbraco eller Smartweb
- Du har kendskab til JavaScript
- Du har forståelse for Google Analytics, Google Tag  
   Manager og konverteringssporing
- Du har forståelse for fejlfinding ved website- og      
   serverfejl
- Du har erfaring med pagespeed optimization

Praktisk
Du kommer til at arbejde på vores kontor på Aarhus Ø. 
Stillingen er fuldtid med tiltrædelse i starten af august 
2020. Løn efter kvalifikationer. Ansøgninger bliver 
behandlet løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Andreas Schütze på tlf.: 20 72 73 74. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den 
sammen med dit CV til andreas@thomsenogco.dk 
hurtigst muligt.


