Webudvikler på projektbasis med mulighed for
fastansættelse
Brænder du for WordPress, E-Commerce og webdesign så
se her!
DesignStudio.dk søger en energisk og dygtig webdesigner med sans for det
flotte og funktionelle.

Om DesignStudio.dk:
DesignStudio.dk er en lille virksomhed som blev grundlagt i 2012 med ambitionen om at
lave kvalitets-webløsninger til små og mellemstore virksomheder.
Vi har gennem årene skabt en solidt netværk og et stort kundegrundlag og har nu besluttet
at udvide vores team.
DesignStudio.dk har således en tekstforfatter/oversætter og en programmør løst tilknyttet
samt en fast webdesigner og en projektleder. Alle medarbejdere er 100% dedikerede, her
er en ‘iværksætter-ånd’ og en uformel omgangstone.

Om jobbet:
Du vil primært skulle arbejde med webløsninger i WordPress og WooCommerce, det vil
være alt lige fra opbygning af siden, grafisk design af logoer mm. til indtastning af tekster
og produkter.

Om dig – kan du svare ja til det meste?:








Du har erfaring med WordPress
Du er teamplayer men arbejder også selvstændigt
Du er i besiddelse af et godt humør
Du har erfaring med Photoshop/Illustrator/InDesign
Du er hjemmevant i CSS og HTML5
Du har et stort drive og gå-på-mod
Du har erfaring med SEO/AdWords/Google Shopping/Analytics

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med PHP eller Java og E-Commerce generelt.

Oplæring vil finde sted løbende og vi hører derfor gerne fra både nyuddannede og dig med
større erfaring.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn forhandles individuelt og aftales alt efter kvalifikationer.

Arbejdssted:
Vi har kontor på ”Parcelvej 145 i 2830 Virum” det vil typisk være her du skal møde ind.
Alt efter hvor selvkørende du er, er der også mulighed for at arbejde hjemmefra en del af
tiden.

Ansøgning samt CV sendes til kkj@designstudio.dk
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, til vi har fundet den rigtige til vores team.
Har du yderligere spørgsmål bedes du ringe til Kjartan på tlf.: 911 00 112.
Vi glæder os til at høre fra dig.

