
Udfold dine evner som softwareudvikler i et lærerigt praktikforløb hos Katoni i Aarhus.

Katoni har udviklet en teknologi til en online shoppingplatform: Katoni.dk. Grundidéen 
er at drive trafik til shoppingplatformen og herefter præsentere brugeren for et 
betydeligt udvalg af tøj, sko og accessories for endeligt at videresende brugeren til 
handelsplatformen med henblik på at foretage et køb. Shoppingplatformen indeholder 
500.000 produkter og er senest lanceret i Norge, Sverige, Finland og Frankrig.

JOBBET & ARBEJDSOPGAVER
Som praktikant hos Katoni skal du brænde for udviklingen af en online shoppingplatform 
og have lyst til at supplere teorien fra studiet med praktisk erfaring.

Vi har selv bygget platformen og stiller store krav til brugervenlighed, sikkerhed samt 
hastighed. Praktikken vil give dig erfaring med både platformens frontend og backend.

Du bliver en del af et mindre, men yderst engageret team, og du vil hurtigt få ansvar og 
mulighed for at se effekten af din dedikerede indsats.

DIN PROFIL
• Du har kendskab til PHP udvikling, MySQL og JavaScript
• Du har måske erfaring med Elasticsearch og Laravel Framework
• Du har måske praktisk eller teoretisk erfaring med skalérbare og sikre systemer
• Du er iderig og har mod på at udleve din kreativitet igennem en online shoppingplatform                                                                      
• Du taler og skriver dansk
• Du er selvstændig, ærekær og detaljeorienteret
• Du er i gang med en relevant faglig uddannelse inden for en retning af webudvikling

VI TILBYDER
• En enestående chance for at være med til at udvikle på et nyere projekt
• Mulighed for at lære af dedikerede og erfarende kollegaer
• Indflydelse på mange niveauer af udviklingsprocesserne
• Gode kollegaer og sociale arrangementer
• Frokostordning

INTERESSERET?
Har ovenstående vakt din interesse, så send dit CV og en motiveret ansøgning til:

job@katoni.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

SOFTWAREUDVIKLER
PRAKTIKANT

Hos Katoni er vi altid på udkig efter dygtige praktikanter og medarbejdere! Derfor er du 
altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til job@katoni.dk.
Herunder kan du læse nærmere om, hvordan et forløb som softwareudvikler-praktikant hos 
Katoni kan være. Forløbet vil typisk starte i januar eller august, men der er også mulighed 
for andre løsninger. Skriv endelig til os – året rundt.


