
Studenterprogrammør hos Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Er du interesseret i at få et seriøst projekt på cv’et 
og hjælpe skoleskakken? 

Ung studenterprogrammør søges 

Vi søger en engageret studenterprogrammør med flair for at arbejde med 

hjemmesider.  Du vil løse en central opgave, ved at udvikle en hjemmeside for 

holdskak, der skal gøre det muligt for skoleskakklubber at dyste mod hinanden via internettet.  

 

Dine kompetencer 

Dansk Skoleskak skal have udviklet en hjemmeside til at håndtere holdskakresultater for online 

holdkampe. I den forbindelse søges en ung studenterprogrammør. Arbejdet skal starte allerede 

i august, med forventet afslutning i september/starten af oktober. 

 

Du skal have kompetencer inden for følgende: 

 Php 

 Mysql 

 Wordpress – programmering af plugin 

 Html – gerne html5 

 CSS 

Kan du se dig selv programmere for Dansk Skoleskak og er du i stand til at arbejde selvstændigt? 

Så har du gode forudsætninger for at være netop den, vi søger. 

 

Sparring 

Du vil arbejde hjemmefra, men have kontakt til Dansk Skoleskak undervejs. Faglig sparring vil 

bl.a. ske med Allan Stig Rasmussen. 

 

Løn 

Løn efter aftale. 

 

Om Dansk Skoleskak 

Vi er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der organiserer 

skoleskak for børn og unge på mere end 300 skoler. Det gør vi, fordi vi tror på, at det gør en 

forskel intellektuelt og socialt for børn og unge, samtidig med at de opøver analytiske, kreative 

og matematiske kompetencer, som de kan bruge i skolen såvel som senere i livet. Skoleskaks 

gavnlige virkninger anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske 

undersøgelser. Dansk Skoleskak er stiftet i 1960, medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

og godkendt af Center for frivilligt socialt arbejde. Vi er nu omkring 20.000 aktivitetsmedlemmer. 

Se skoleskak.dk. 

 

Ansøgning 

Ansøgning (max én A4 side) og CV sendes til Jakob Aabling-Thomsen på e-mail: 

Aabling@skoleskak.dk, tlf.: 3029 2730.  

 

Ansøgningsfrist  

Senest mandag den 19. august men send os din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem 

løbende. 

http://www.skoleskak.dk/
mailto:Aabling@skoleskak.dk

