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Dansk Skoleskak søger teknisk IT-
projektleder/teamleder med styr på koden 
Har du mod på at løfte store ambitioner i en lille organisation? Så er du måske 
vores nye tekniske IT-projektleder/teamleder, der skal øge digitaliseringen i 
undervisning, rådgivning og administration. Målet er at styrke læringen blandt børn og unge og 
sikre de rigtige værktøjer til effektive IT-processer i organisationen. 

Dine opgaver er alsidige. Du skal både kode, opbygge den nye IT-udviklingsafdeling, få dit 
team til at yde sit bedste samt rådgive ledelsen om IT-strategi og prioriteringer. Du får base 
på Landskontoret i København K. Stillingen løber i første omgang i seks måneder, men med 
mulighed for forlængelse. 

Dansk Skoleskak har store drømme og vil være en central del af skolernes læringstilbud, så 
endnu flere børn og unge kan få et liv med læring og uddannelse. Det er udfordrende, 
ambitionerne er høje, og vi har brug for dig på holdet! 
 
Primære arbejdsopgaver 
 

 Opbygning af en IT-udviklingsafdeling 
 Teknisk leder på IT-projekter – både udvikling og drift 
 Teamleder for IT-praktikanter og frivillige  
 Rådgivning, strategi og dokumentation 

 
Dine kvalifikationer  
 

 Din baggrund er formodentlig datalogi, IT-universitetet, datamatiker eller lign. 
 Du kan din kode, og har styr på Javascript, HTML5 og PHP – og måske Typescript 
 Du har dokumenteret erfaring – hvis du er nyuddannet så fra studiejob 
 Du har viden om og interesse for digitalt understøttede uddannelseskoncepter 
 Du er ambitiøs, initiativrig og arbejder selvstændigt 

Vi tilbyder 

 Udfordrende arbejdsopgaver, stort ansvar, gode udviklingsmuligheder 
 En mindre organisation med kort proces fra idé til beslutning og handling  
 Spændende og energisk arbejde i et ungt og dynamisk miljø – hvor du gør en forskel! 

 
Løn, arbejdstid m.v. 
Stillingen er i udgangspunktet fuldtid. Løn efter kvalifikationer, men som frivillig social 
organisation, kan vi selvfølgelig ikke være lønførende. 
 
Ansøgningsprocedure 
Send relevant CV og en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til job@skoleskak.dk.  
Skriv: ’Teknisk it-projektleder/teamleder’ i emnefeltet. Ansøgningsfrist er 20. august med 
samtaler 25. august. Tiltrædelse hurtigst muligt.  
 
Har du spørgsmål, kontakt administrationschef Kristian Nygaard, kristian@skoleskak.dk /  
4098 8478. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 
 
Se også www.skoleskak.dk/job.  
 
 
FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. 
Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 
50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, 
skoler, ledere, lærere, forældre og elever vedr. skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  


