
Senior Udvikler søges til IT start-up i kraftig vækst 
 

FrontRead - Danmarks mest brugte læsetræningsværktøj med over 130.000 brugere - søger en senior 
udvikler der kan indgå i udviklingsafdelingen i en dansk start-up med store internationale ambitioner. 

 
Din profil: 
Som senior udvikler vil du styre den tekniske udvikling af løsningen. Du vil lede udviklingsprojekterne, 
og derfor er du struktureret, kommunikerende og forstår at sætte dig i kundens position. 

 
Du vil få mulighed for at kombinere dine tekniske kompetencer med dit strategiske fokus og din 
forretningsmæssige forståelse. Du er en ildsjæl og din helt store interesse er at få kunderne til at bruge 
løsningen mere kreativt, samt at motivere kunderne til at bevæge sig dybere ind i løsningen. 

 
Du kan dokumentere minimum 4 års succesfuld erfaring med at udvikle og kan være en aktiv spiller i at 
udvide udviklingsteamet. Du bidrager med din solide erfaring indenfor software udviklingsprocesser, 
herunder erfaring med at udarbejde roadmaps og udviklingsstrategier. Du har erfaring med SCRUM og 
agile udviklingsprocesser. 

 
Du har programmørerfaring fra egen programmering, og du har en forståelse for SaaS 
forretningsudvikling og udvikling af Apps på iOS, Android og Windows. 

 
Du har arbejdet med følgende: 

• SOAP 
• Marionette.js 
• Xcode 

 
Du har med fordel erfaring med flere af følgende: 

• Typescript & Javascript 
• HTML5 
• Generel programmør- og implementeringserfaring (Fullstack + Devops) 
• App udviklingserfaring på iOS, Android og Windows 
• Windows server, MS IIS, Phonegap, Cordova 
• DNS, Https- og SSL-opsætning 
• Microsoft mail tenant, MS exchange server 
• Backup automation og drift 
• Erfaring med AUTH, OAUTH og LTI 
• Node.js 
• C# 
• npm, MongoDB og REST API 

 
Du besidder entreprenørånd og bliver motiveret af at arbejde med internationalisering af en 
vækstvirksomhed. Det tiltaler dig at performe i et mindre team på 6 mand, der indenfor fem år vil 
doble flere gange. Du har desuden lyst til at arbejde med uddannelsessektoren. 



I FrontRead vil du blive en del af en organisation med læring i fokus, hvor kvalitet og innovation er en 
integreret del af dagligdagen. Både vores løsning og vores virksomhed gennemgår en stor udvikling. Du 
får derfor mulighed for at sætte standarden for det faglige niveau indenfor dit område. 

 
Om FrontRead: 
FrontReads unikke løsning til læsetræning er udviklet på baggrund af mange års erfaring med at øge 
læsehastigheden og tekstforståelsen ved hjælp af træning i specifikke teknikker. Den digitale løsning 
anvender metoder og pædagogik, der er skabt fra studier og forskning om læsning og læring. 

 
FrontRead bruges i dag på mere end 800 uddannelsesinstitutioner, og resultaterne viser, at eleverne 
opnår markante forbedringer i deres læseprøver, og de motiveres til at læse bøger og digitalt indhold. 

 
Du vil få reference til den administrerende direktør, og tilbydes gode og fleksible ansættelsesforhold 
samt en lønpakke, der modsvarer de opstillede krav. Du skal påregne ca. 20 rejsedage om året. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV til kah@frontread.dk. Vi holder løbende samtaler, 
og hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte administrerende direktør Kim 
Høgskilde på +45 2999 4502. 

Stillingen skal besættes hurtigst muligt, hvorfor vi afholder samtaler løbende. 
 

 

 


