
 
 

Webudvikler / Webdesigner 

Syncronet ApS er en lille travl virksomhed og 
søger nu vores 3. medarbejder til små og store 
opgaver indenfor især webudvikling.  
 
Syncronet ApS er en lille virksomhed med to 
fastansatte samt nogle tilknyttede freelancere. 
Vores overordnede arbejdsområder er 
forretningsudvikling, konceptudvikling og 
web-/app-udvikling. Vores hovedfokus er i 
øjeblikket et start-up projekt, SeeTV, som vi er 
ved at få skudt i luften.  

Hvad kan vi tilbyde? 

En faglig og berigende arbejdsplads, hvor du 
får lov til at videreudvikle dine kompetencer 
og at udbygge dit kollegiale netværk, både 
lokalt(Vestsjælland) og på landsplan.  Du får 
base på vores kontor i Slagelse, der ligger få 
minutters gang fra stationen. Afgang hver 
½-time til Fyn/Jylland og København.  

Hvad forventer vi af dig? 

Først og fremst ser vi at du er mødestabil, har 
gåpåmod og at du ikke er bange for at have 
fingrene i fadet. Vi forestiller os, at du har en 
god forståelse for webudvikling. Her er der 
især fokus på HTML, CSS, Php, MySQL, 
JQuery og WordPress. Det er en fordel hvis du 
har kendskab til .NET og Vue.js. Vi har en agil 
tilgang til vores projekter og anvender SCRUM 
til projektstyring. Du er derfor holdspiller men 
kan også løse egne opgaver. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Arbejdsopgaver 

Webudvikling: 
- Back-end: Udvikling af hjemmesider med php 
- Front-end: implementering af design fra 
mockups, med brug af semantisk html. 
- Refaktorering af syncronets gamle løsninger, 
samt klienters eksisterende løsninger. 
- Fokus på webtilgængelighed og 
overholdelse af gældende standarder 
SEO 
 
App udvikling og vedligehold: 
- Være med under udvikling af TVOS, TIZEN, 
Android og IOS Apps bygget med 
Xamarin.forms (.NET Core  2.0) og PRISM 
 
Systemudvikling: 
- Videreudvikling og vedligehold af CMS 
bygget med php og lightweight frameworket 
CodeIgniter (php) 
- Database Design(ER-diagram) 
- Implementering af betalingsgateway 

Dette er en stor mundfuld og vi forventer ikke 
du kan alt fra starten. Vores kunder forventer 
at teamet kan levere det nyeste og smarteste 
kode så kan du byde ind på dette så er vi åbne 
for en snak. 

Ansættelse 

1.9.2020 - eller snarest 
Ref. Webudvikler/Webdesigner 
Løn; forhandles 
Sted; Industrivej 1, Slagelse 
Ansøgning sendes til info@syncronet.dk 
 

 


