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Front-end udvikler søges (javascript) 

Vi søger en stærk front-end udvikler med erfaringer indenfor javascript og UX. Du vil som en del 

af vores front-end afdeling få ansvar for at udvikle brugervenlige brugergrænseflader med 

gennemtænkt design og interaktion, der er målrettet markedets behov.  

I afdelingen har vi en uformel og positiv tone, hvor faglig sparring og idéudveksling er en 

hverdagsting. Vi sikrer aktivt at der er tid til at udfordre og udvikle os selv og til at arbejde med 

nye teknologier og koncepter.  

Som front-end udvikler hos UVdata indgår du i hele udviklingsprocessen fra start til slut og får 

medindflydelse i, hvordan et produkt bliver født og lanceret. Det meste af din tid vil foregå i 

udviklingsprojekter, hvor du vil være med til at lave den næste generation af UVdata's systemer.  

Du vil komme til at arbejde med udvikling i vores front-end stack, der blandt andet indeholder 

Node.js, ExpressJS, Gulp, Browserify, Jade og Less.  

Om dig  

 Du har mindst 3 års erfaring indenfor front-end udvikling  

 Du har indgående forståelse og erfaring med Javascript  

 Du kan arbejde i teams og har erfaring med agil udvikling  

 Du skal besidde høj faglig stolthed, og have blik for helheden såvel som for detaljen.  

 Du kan tænke kreativt og er ikke bange for at udfordre det eksisterende.  

 

Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte teamleder Thomas Laursen, på 72287030 og sende 

din ansøgning på e-mail job@uvdata.dk.  

Hos UVdata A/S gør frontend en forskel for virksomheden og for kunderne. Vi har flere og flere 

opgaver og ønsker yderligere at styrke vores frontend-team med en person, som er interesseret 

i at arbejde med brugeroplevelse i vigtige værktøjer til børne- og ungeområdet, hvor antallet af 

brugere skal kunnes måles i millioner.   

 

Om UVdata 

UVdata A/S er en solid virksomhed med et stærkt fokus på den offentlige sektor. Virksomheden 

ejes af en gruppe medarbejdere og kapitalfonden Via Venture Partners i fællesskab. Der er i dag 

ansat 30+ medarbejdere.. UVdata A/S beskæftiger sig med udvikling og drift af brugervenlige 

løsninger til børne- og ungeområdet. Vi er kendetegnet ved at være en organisation med høj fart 
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på og et godt samvær, og hvor alle har vigtige roller. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere 

trives og at der er balance mellem familie og arbejdsliv. For at sikre det gode sammenhold i 

virksomheden har vi en aktiv personaleforening, som har mange arrangementer.  

 


