
TÆKKER SØGER

Webudvikler med grafisk flair
Vi står overfor udviklingen af en række nye hjemmesider samt en del vedligeholdelse af de eksisteren-
de. Til at hjælpe os med dette søger vi en skarp, nytænkende og ikke mindst åbensindet webudvikler 
med sans for grafisk arbejde. Til en start som projektansættelse i ét år, med mulighed for forlængelse.

ARBEJDSOPGAVER 
Som webudvikler hos Tækker skal du være med til at udvikle vores platforme og kode vores løsninger. 
Vi arbejder meget med samspillet mellem brugervenlighed, gennemtænkte løsninger med høj grad 
af æstetik og skarpt grafisk udtryk.
 
Din primære rolle består i at løse hjemmesideopgaver, men også grafiske opgaver er en del af hverda-
gen for dig – i tæt samarbejde med vores grafiske team. 

DERUDOVER SKAL DU: 

• Omsætte vores design fra Photoshop til hjemmesidekoder
• Have forståelse med og arbejder med JavaScript, asp.net, PHP Frameworks, HTML og CSS
• Have grundlæggende forståelse for platforme i forhold til hosting, drift og vedligeholdelse
• Kunne redigere i Wordpress, da vi har en række Wordpress hjemmesider
• Have kendskab til principper og strømninger i forhold til Google, konvertering, SEO etc.
• Være åben for hjælp og sparring til andre grafiske opgaver
• Være med til at rykke os på de sociale medier
• Være stærk i Adobepakken

OM DIG
Det er super vigtigt, at du, udover at have en relevant teoretisk uddannelse, er skarp, nytænkende og 
ser muligheder - også i de komplicerede løsninger. 
 
OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS
Du bliver en del af vores grafiske afdeling, der består af 2 grafiske designere. Én fuldtid på kontoret og 
én ekstern. Derudover har vi en tekstforfatter og flere So-Me ansvarlige. 
 
Vi er samlet set et hus af ambitiøse mennesker fyldte af handlekraft og iderigdom. Der er en stærk 
samhørighed i virksomheden, hvor alle meget gerne hjælper og bakker op om hinanden. 
 
Du tilbydes en central og alsidig rolle i en dansk og international virksomhed. Ledelsesstilen er uhøj-
tidelig og kendetegnet ved uddelegering, tillid og åbenhed i samarbejdet. Du får god mulighed for at 
påvirke udviklingen af dine arbejdsopgaver.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til vores grafisk designer Naja Kirkedal 
Jensen, på mobil 4171 1310. Ansøgningen sendes til Naja på: nkj@taekker.dk

Tækker Group ejer og administrerer store ejendomsporteføljer i Aarhus, 
København og Berlin.  

Tækker Group arbejder med ejendoms-, projekt- og ideudvikling, herunder in-
geniør- og arkitektarbejde. Vi forener kreativ tankegang, solidt håndværk og 
hårdt arbejde uden at gå på kompromis med den kvalitet eller den pionerånd, 
der kendetegner vores måde at arbejde på.

Du kan læse mere om vores arbejde, værdier og tankegang på www.taekker.dk


