
Frontend junior-ninja (studerende) 
 
Er du Nordjyllands skarpeste studerende m/k med interesse for frontend udvikling, så har vi noget godt 
til dig ... 
 
I Peak Warehousing udvikler vi markedets førende Warehouse Management-løsning (såkaldt WMS). 
Vores kunder er her i opstartsfasen webshops i Danmark, men vi skal videre! Vi har tårnhøje ambitioner. 
Til at understøtte vores vilde udvikling søger vi lige nu Nordjyllands skarpeste studerende, der kan udvikle 
state-of-the-art frontend software. 
 
Det er en fordel, hvis du kender til webudvikling i Angular - men ikke et krav. Er du skarp kan vi hurtigt få 
dig up-to-speed. Det er også en fordel, hvis du har forståelse for back-end udvikling i .net, idet du skal 
bidrage til at optimere vores frontend, som hviler herpå.  
Vi har stort fokus på brugervenlighed, så det er vigtigt, at du har god forståelse og interesse for UX. Prøv at 
beskriv dine UX-kompetencer for os i din ansøgning. 
 
Hvis du er frisk på denne udfordring, så tøv ikke med at tage fat i os. 
På vores hjemmeside https://peakwms.com/ kan du læse meget mere om vores platform og se videoer om, 
hvordan vi skaber værdi for vores kunder. 
Når du starter som praktikant eller i et studiejob hos os, vil der for den rette kandidat være mulighed for 
fastansættelse. 
Vi kan tilbyde meget flexible arbejdstider i forhold til eksamener, ferier og andre planer. 
 
For tiden holder vi til i et inspirerende startup-miljø i Støvring. Express-bussen (60E) fra Aalborg kører lige til 
døren, og der vil også være mulighed for hjemmearbejde.                        
 
Lyder ovenstående som noget for dig?  
Så grib knoglen eller send en ansøgning.  
Du kan enten sende en video eller en old-school ansøgning med CV og det hele. Vi går ikke så meget op i 
ansøgningsformen, men mere i hvem du er, hvilke ambitioner du har inden for front-end udvikling og lidt 
om hvilke erfaringer, du kan tage med dig. Link os gerne til eksempler på noget lækkert frontend, du har 
været en del af.  
 
Kontaktinfo: Michael Bobach, mb@peakwarehousing.com, 20966074   
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