Udvikling er et naturligt omdrejningspunkt i CoastZone, og i år går vi nye veje; både
nationalt og internationalt. Vores velfunderede brand skal videreudvikles på det danske
marked samtidig med, at vi etablerer os i Shanghai. For at møde vores kunder i øjenhøjde
vil vi udvikle en webshop, der gør dele af vores ekspertise endnu mere konkret og lettere
tilgængelig. Hertil søger vi en person med erfaring inden for programmering og kodning.

Arbejdet med og ansvaret for opbygningen af webshoppen omhandler følgende områder:
Opbygning og arbejde med CMS i Wannafind
Skrive HTML
Planlægning og opbygning af simpel og værdiskabende struktur
Skabelse af balance mellem brugervenlighed og design
Opsætning af indhold; tekst, grafik, billeder og video
Opgaven omfatter ikke formulering af tekstmateriale, men en klar holdning til at skabe
mest mulig værdi for brugeren gennem simple, designrette og meningsfulde menuer.
Rent teknisk skal webshoppen køre som en underside til den eksisterende hjemmeside.

Du vil indgå i et stærkt team, og vi forventer en fagligt velfunderet teamplayer. Du har en
bred viden inden for webshops og er erfaren i CMS og HTML. Du arbejder selvstændigt,
struktureret og detaljeorienteret. Du har et godt øje for design og skaber hurtigt tryghed
omkring dit arbejde. Du ser projektet som en spændende udfordring og en ideel mulighed
for at skabe den bedst mulige salgsplatform for vores succesoplevelser.

CoastZone er teambuilding i
øjenhøjde. Vi skaber
succesoplevelser, der involverer,
opbygger og forvandler. Vi sætter
gang i den bevægelse, der gør
afstanden mellem forskelligheder
mindre og værdien af den fælles
indsats større. Med en særlig evne til
at sætte varige aftryk og en stærk
forståelse for det gode samarbejde
sætter vi mennesker i bevægelse og
skaber bevægelse i mennesker.

Tiltrædelse snarest muligt
Arbejdssted Aarhus
Ansættelse Ca. 30 timer over 1
måned
Spørgsmål stiles til CEO & Partner
Simon Rønlev, simon@coastzone.dk

Ansøgning og CV sendes til Data
Manager & PA to CEO Marie
Petersen, marie@coastzone.dk
Ansøgningsfrist og samtaler løbende

