Wordpress udvikler hos Outsource dk
Er du en teknisk, designorienteret Wordpress udvikler, som har det godt med kundedialog? Vil du være med til at videreudvikle et stærkt
vækstende bureau indenfor digital markedsføring og web? Outsource dk søger en skarp profil med erfaring i Wordpress til vores kontor
i Aarhus.

OM JOBBET
Som Web Designer kommer du til at have ansvaret for en stor del af vores kunders websites. Du vil blive ansvarlig for at sikre at
kundernes hjemmesider hele tiden fungerer, og når problemerne opstår, er du klar til at fikse dem for kunden. Samtidig vil du også være
med til at lave nye hjemmesider for vores kunder.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:
• Webservice for eksisterende kunders hjemmesider.
• Designe og udvikle nye hjemmesider for kunder.
• Sparring med kunder ift. hvad de har brug for når det kommer til deres hjemmeside.
• Løbende kommunikation med kunder både via telefon, onlinemøder og personlige rapporter.

DIN PROFIL
Det er afgørende, at du er en Wordpress specialist med minimum 2 års erfaring og har et flair for godt design. Du kan CSS i søvne, og
har en bred erfaring med plugins, lige fra front-end buildere til Advanced Custom Fields. Vi har mange webshops, så det er derfor også
et krav at du er specialist i WooCommerce. Det er en fordel hvis du har styr på PHP eller JavasScript, men dette er ikke et krav.

Foruden det faglige, skal du have mod på at tale med dine kunder og løbende holde dem orienteret omkring dit arbejde. Vi har en stor
portefølje af webservice kunder, som dagligt skal have ordnet ting på deres hjemmeside, og derfor er det vigtigt at kunne gribe
opgaven, når de kommer ind fra højre, og tage dialogen med kunden.

Som person er du dedikeret, har et stort drive, faglig stolthed samt et højt fagligt niveau, og du søger konstant at forbedre kvaliteten af
dit arbejde. Vi går op i at det skal være sjovt at gå på arbejde, og derfor skal du trives i et miljø hvor der er plads til sjov og ballade i
løbet af en arbejdsdag.

Om Outsource dk
Outsource dk er et full service digitalt markedsførings- og webbureau med mere end 10 års erfaring. Du bliver en del af et dynamisk og
progressivt arbejdsmiljø, hvor alle arbejder for den samme sag. Kunderne kommer altid i første række, og vi arbejder hele tiden på at
forbedre kvaliteten og processerne i vores produkter.

VI TILBYDER
• En uformel og sjov hverdag
• Ambitiøse og dedikerede kollegaer
• Fede personalearrangementer
• Fagligt ambitiøst og inspirerende miljø med fokus på din faglige og personlige udvikling

KONTAKT
Send ansøgning og CV afsted til ansoeg@outsource.dk. Samtaler afholdes løbende, da stillingen ønskes besat snarest muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Lead Web Designer Joachim Fauerskov Lorenzen på e-mail jfl@outsource.dk.
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