Vi søger en frontend udvikler (studiejob)
Har du erfaring med frontend udvikling i WordPress, og kan du lide at optimere og udvikle
hjemmesider og webshops? Få et spændende studiejob i et ungt og livligt arbejdsmiljø, hvor
du udfordres og får essentiel erhvervserfaring.

Du bliver en del af et ungt team i et fedt miljø, hvor ikke
to arbejdsdage er ens. Vi er et sjovt, kreativt, ambitiøst og
socialt kommunikationsbureau, som varetager virksomheders branding.
Du bliver som studiemedhjælper introduceret til en række
værktøjer og får kompetencer, du kan tage med dig videre i branchen. Vi har mange forskellige opgaver – og du
får et stort ansvar for de projekter, du sidder med, selvom
vi selvfølgelig tager højde for, at du er under uddannelse
Vores kunder er fra forskellige brancher og uanset dit
niveau, så du får du rig mulighed for at blive en haj til
forskellige CMS-systemer, når du prøver kræfter med
webdesign i blandt andet WordPress og Shopify og
forbedrer brugeroplevelsen på hjemmesider og webshops.

Som webudvikler i et kommunikationsbureau vil du
opleve, hvordan dine kompetencer spiller sammen med
andre faggruppers arbejdsopgaver. Vi er et team på
tværs af kompetencer med webudvikling, grafisk design,
strategi og konceptudvikling, søgeoptimering, sociale
medier, tekstforfatning og meget andet.
“Som studiemedhjælper hos Thomsen&Co bliver man
lynhurtigt en del af teamet, og arbejder på lige fod med
de andre. Jeg fik hurtigt meget ansvar og lov til at arbejde med mange spændende opgaver, der har gjort mig
fagligt stærkere. Det åbne kontorlandskab gør det nemt
at sparre på kontoret samtidig med, at der er et godt
fælleskab.”
- Christian Plovst, Multimediedesignerstuderende, 4.
semester, EAAA

Vi tilbyder:
- Et alsidigt studiejob
- Ansvar og mulighed for udvikling
- Åbent, ungt kontormiljø med god energi
- Lækker frokostordning, kaffe og frugt

Studiejobbet lyder som udgangspunkt på 8 timer ugentligt, men vi har forståelse for, at du er
under uddannelse, og vi er naturligvis fleksible ift. arbejdstider. Mængden af dine timer kan også
tilpasses, hvis du ønsker flere.

Dine vigtigste opgaver bliver:
- Optimering og udvikling af hjemmesider og webshops
- Tekst- og billede-rettelser
- Diverse ad hoc-opgaver

Vil du være med?
Kontakt Mille Malund på tlf.: 61 71 79 12, eller send din
ansøgning/CV til mille@thomsenogco.dk
hurtigst muligt - vi kalder løbende til samtale.

Vi forventer, at du:
- Er engageret og ansvarsbevidst
- Har kendskab til WordPress
- Er idérig og kreativ
- Er lærenem og initiativrig

Vi glæder os til at høre fra dig!

