
Erfaren full-stack udvikler til start-up  

 
Har du en professionel it-baggrund og lyst til at udvikle, drifte og automatisere vores løsning? Og har du 
interesse for læring er det endnu et plus. 
 
FrontRead er Danmarks mest anvendte læsetræningsværktøj. FrontRead er en webapplikation (Progressive 
Web App) som anvendes af over 1.000 uddannelsesinstitutioner og 190.000 brugere. Vores ambition er at 
vækste ikke kun i Danmark men også internationalt. 
 
Din profil 
Du har min 2 års erfaring som full-stack udvikler, og har lyst til at arbejde med internationalisering af en 
webløsning. Du har lyst til at arbejde med uddannelsessektoren, og dit primære fokus vil blive udvikling af 
løsninger, der gør det både nemmere, mere effektivt og sjovere at anvende FrontRead. Det er en fordel, 
hvis du har erfaring med at udarbejde strategier for udviklingen. 

 
Det er afgørende, at du har solid erfaring med node.js, mongoDB og Mongoose. Du skal tilsvarende være en 
erfaren front-end udvikler med brug af HTML5, CSS og javascript. Derudover vil det være en fordel, hvis du 
har erfaring med Typescript, Marionette.js, Windows server, MS IIS, Backup automation og serverdrift. 

 
Du er igangsætter, proaktiv og tager ansvar for hele processen. Du besidder entreprenørånd og er en 
ildsjæl på dit område. Du får energi, når du udfolder dig kreativt. Du forstår at sætte dig ind i forretningen 
og oversætte strategien til den tekniske løsning. Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt. 
  
Du trives med at være en del af et team på 6 mand, der dækker alle FrontRead´s ansvarsområder, derfor vil 
du ind imellem tage opgaver, der ligger udover dit ansvarsområde, fordi vi hjælper hinanden. Det er måske 
dig, der kontakter en kunde, som ønsker vejledning i brugen af løsningen.  

 
Om FrontRead: 

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 være med til at sætte standarden for det faglige niveau indenfor dit område. 
 
FrontRead’s 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 er anvendt på mere end 1.000 uddannelsesinstitutioner, og resultaterne viser, at eleverne opnår 
markante forbedringer i deres læseprøver, og de motiveres til at læse bøger og digitalt indhold. 
 
Hvis du vil med på vores spændende rejse, glæder vi os til at modtage din ansøgning og CV til 
pk@frontread.dk. Vi holder løbende samtaler og besætter stillingen hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte Peter Korgaard på +45 5094 9794. 

 
 


