
STILLINGSOPSLAG: UDVIKLER (FULL STACK) 

DANSK SKOLESKAK  l  SKOLEHUSET  l  SNAREGADE 10A  l  1205 KBH. K.  l  SKOLESKAK.DK  

UDVIKLER (FULL STACK) TIL DANSK SKOLESKAK 
  

Hos os giver din kode hurtig mening! Dine løsninger kommer i luften med det samme, og gør en 

forskel for 60.000 børn og unge, der spiller hjernen stærk og udvikler sig fagligt, socialt og mentalt 

via skoleskak og de 600 skoler og 1.920 undervisere, der organiserer skoleskak.  

 

UNIK PLADS PÅ SKOLESKAK-HOLDET 

Da vores nuværende udvikler efter 7 år skal videre til nye udfordringer, har vi en unik jobmulighed 

som fullstack udvikler med en helt central rolle i et dynamisk team med in-house grafiker, 

læringskonsulenter og læringschef. Vi er ambitiøse, resultatorienterede og vægter energi og 

passion højere end skaktræk. 

 

ARBEJDSOPGAVERNE 

Arbejdsopgaverne er alsidige, vi tænker agilt og udvikler MVP (Minimum Viable Product). Hos os 

er der ingen lange kravsspecs, så du kan fokusere på at videreudvikle vores underviserplatform 

GAMBIT®, IT-systemer der letter organiseringen og understøtter datainformerede beslutninger. 

 

VORES TECH STACK OMFATTER  

 LAMP (Linux, Apache, MySql/RDS, PHP) 

 Laravel 

 jQuery 

 Bootstrap CSS 

 AWS 

 Git 

 

DEN IDEELLE KANDIDAT KAN 

 Designe og skrive kode ved hjælp af designmønstre, standarder/best practices 

 Udvikle robuste, sikre og hurtige digitale produkter og applikationer 

 Bidrage til at forenkle og forbedre infrastrukturen 

 Vedligeholde systemer ved at overvåge, identificere og rette fejl 

 Løbende opdatere sin tekniske viden og færdigheder ved bl.a. at deltage i eksterne kurser 

 

LØN, ARBEJDSTID MV. 

Stillingen er som udgangspunkt fuld tid og med start hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer. 

Dansk Skoleskak har landskontor i København, men du kan også arbejde hjemmefra i hele verden. 

 

ANSØGNING 

Vi opfordrer alle uanset alder, køn, etnicitet og geografi til at søge. Vi holder samtaler løbende, og 

stopper rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. Send kort ansøgning og CV via 

Skoleskak.dk/job. 

 

Hør mere om stillingen hos generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 2240 1488. 

http://www.skoleskak.dk/job
mailto:mads@skoleskak.dk

