
Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Dansk Skoleskak søger lønnet IT-intern,  
der vil hjælpe flere unge til bedre læring 

Brænder du for IT-udvikling, og vil du bruge dine koder i et internship, der 
hjælper flere unge til et liv med læring og uddannelse?  

Så prøv kræfter i en dynamisk organisation til lyden af en skolereform, der buldrer 

derudaf. Det er udfordrende, ambitionerne er høje, og vi har brug for dig! 

Arbejdsopgaver 
Som intern bidrager du til god læring og udvikler tools, der sikrer en effektiv rådgivning. I 
et tæt parløb med vores programmør, kommer du til at arbejde med: 

 
 Optimering af websites som fx skoleskak.dk og skakshoppen.dk 
 Udvikling af online læringsværktøjer 

 Nye features til vores medlemssystem 
 

Dine gode idéer til IT-udvikling og -optimering er også velkomne. 

 
Vi forventer 
Du er positiv, ambitiøs, udadvendt og fyldt med gå-på-mod. Du har erfaring med 

programmering, websider og apps. Du læser på KEA, ITU, DTU eller lign., og kender 
sikkert til Wordpress, PHP, Laravel, MySQL, jQuery og JavaScript. 
  

Vi tilbyder 
 

 Et internship 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 skills 

 
Praktikperiode 
Mandag den 17. august – 18. december 2015 (kan aftales individuelt). 37 timer pr. uge. 

Arbejdsstedet er i Skolehuset i Kbh. K., 100 m. fra Christiansborg. 
 
Ansøgning 

Send relevant CV og en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til job@skoleskak.dk.  
Skriv: ”Intern – IT” i emnefeltet. Se også www.skoleskak.dk/job.  
 

Ansøgningsfrist 
Vi tager løbende kandidater ind og lukker for rekrutteringsprocessen, når vi har fundet 
den rigtige. Så send din ansøgning asap – vi glæder os til at høre fra dig. 

 
Har du spørgsmål, kontakt adm.chef Kristian Nygaard, kristian@skoleskak.dk /  

4098 8478. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og nationalitet til at søge stillingen. 
 

 

 

 
 

 

FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og 
-elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 400 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.  
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