MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD SØGER:

Frontend/backend udvikler
Mediehuset Herning Folkeblad er i konstant udvikling. Såvel mediehuset som vores reklamebureau udvikler dagligt spændende webløsninger på et højt niveau til vore kunder. Til vores digitale kompetencecenter søger vi derfor en dygtig udvikler med stærke frontend/
backend kompetencer.

Som udvikler vil du få en central rolle i samarbejde med de øvrige online-medarbejdere. Du indgår i et team af webdesignere
og grafikere. Sammen udvikler I webløsninger, der har fokus
på brugervenlighed, sikkerhed og hastighed. Dine løsninger er
skalérbare og overholder best practice.
Du har ansvaret for udvikling af plugins og moduler til Wordpress platformen. Du udvikler stand-alone webløsninger og er i
stand til at bygge mindre CMS løsninger fra bunden.
Du supporterer og udvikler evt. på andre platforme fx Dynamic
Web og Umbraco.
Du har ansvaret for den daglige vedligehold og udvikling af vore
systemer.
DI N E KOM PE TE NC E R :
Gerne erfaring fra lignende stilling
Du er en knivskarp frontend-udvikler og ekspert i HTML, CSS,
JS, Jquery og AJAX
Du har ekspertviden på Wordpress, men gerne også andre
platforme
Du har stor erfaring med advanced custom fields og med
egne themes i Wordpress
Du er en stærk backend-udvikler og selvkørende i PHP, MySQL
og GIT

DE R U D OV ER ER D U :
Struktureret, systematisk og analytisk
God til at prioritere og overholde deadlines
God til at arbejde både selvstændigt og i mindre teams
God til at holde dig opdateret om trends inden for dit felt
Vedholdende og slipper ikke sagerne, før de er færdige
Ambitiøs, engageret og loyal
M E DI EH U S ET H ER N I N G FO L K EB L A D TI L BYD ER :
Ansættelse i en innovativ mediekoncern, hvor dine muligheder
for personlig udvikling er store. Du får dygtige og professionelle
kolleger, der lægger vægt på et uformelt samarbejdsklima med
respekt for hinanden og vore værdier. Gode ansættelsesforhold
med en løn, der modsvarer dine kvalifikationer.
AR B EJ D S STED :
Østergade 21, 7400 Herning.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
onlinechef Henrik Bank på tlf. 20 25 16 15.
ANSØG N I N G :
Ansøgning og CV mailes til direktionssekretær Tina Nortvig
Mortensen på tnm@herningfolkeblad.dk senest 15. august
2018.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Mediehuset Herning Folkeblad er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande og Silkeborg. Virksomheden har ca. 170 ansatte. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil og troværdighed. Disse værdier er rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker, som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt mediearbejdet. Overskuddet fra medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse. Se mere på www.mediehusetherningfolkeblad.dk.

