Dansk Skoleskak søger IT-praktikant, der
tænder på online læring
Brænder du for både IT-organisering og -udvikling? Kan du se dig selv bruge dine
evner til at udvikle web- og app-baseret læring og udvikle Dansk Skoleskaks IT?
Så har du mulighed for at prøve kræfter i en dynamisk organisation til lyden af en skolereform,
der banker hårdt på døren. Det er udfordrende, ambitionerne er høje, og vi har brug for dig!
Arbejdsopgaver
Som IT-praktikant skal du hjælpe den gode online læring på vej og bidrage med ITkundskaber, der sikrer en mere effektiv rådgivning og administration. Du refererer direkte til
den øverste ledelse. Du kommer bl.a. til at arbejde med…
Videreudvikling af websites, fx skoleskak.dk og skakshoppen.dk
Udvikling af tilmeldingssystem
Udvikling af spil i javascript til skoleskak.dk/play
Optimering af vores IT-løsninger
Dine gode idéer til IT-udvikling er også velkomne.
Vi forventer
Du er positiv, ambitiøs, udadvendt og fyldt med gå-på-mod. Du har erfaring med
programmering og udvikling af hjemmesider og apps. Du læser sikkert på IT-universitet eller
tilsvarende – og har styr på PHP, MySQL, javascript og Wordpress.
Vi tilbyder
Et praktikophold i et dynamisk, ungt og uformelt miljø
Ansvar for egne opgaver med mulighed for at arbejde selvstændigt
Faglige og personlige udfordringer samt sparring og udvikling
Mulighed for at udvikle dine kompetencer mht. udvikling af administrative IT-værktøjer
Praktikperiode
Mandag den 18. august – 19. december 2014 (kan aftales individuelt).
37 timer pr. uge. Arbejdsstedet er Landskontoret i Kbh. K.
Ansøgning
Ansøgning (max en A4 side) og CV sendes til job@skoleskak.dk / tlf.: 2240 1488.
Skriv ”Praktikant – IT” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist
Senest 10. juni 2014. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem løbende.

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.

Praktik hos Dansk Skoleskak

Skoleskak.dk

