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Vi søger en skarp WordPress-profil 

Er du ekspert i WordPress og vild med at sætte standarden for hvad der er muligt indenfor 
programmering af hjemmesider og webshops? Så er det dig vi mangler hos WEBFAIR. 

WEBFAIR er et ambitiøst webbureau beliggende i København, med kompetencer indenfor både 
programmering, integrationer, UI/UX og optimering. Siden opstarten i ultimo 2021 har vi månedligt 

vækstet over 50%, hvilket betyder at vi fra tid til anden løber rigtig stærkt. Derfor søger vi endnu en 

stærk profil til vores fantastiske team.

Da vi stadig er, og også driver vores forretning efter start-up principper, vil du få mulighed for i høj 
grad at være med til at kunne forme din egen stilling, opleve en stor grad af fleksibilitet, samt have 
indflydelse på dine opgaver og fremtidig udvikling. Vi brænder for vores arbejde og forventer at du 
gør det samme.

Din faglige og personlige profil 

▪ Har minimum 3-4 års erfaring med udvikling af hjemmesider/webshops i Wordpress 
▪ Stærke kommunikationsevner 
▪ Besidder overblik og tager ansvar for egen kundeportefølje 
▪ Er struktureret i din arbejdsgang 

Vi ser det som en fordel hvis du har erfaring med, eller interesse for: 
 

▪ HTML/CSS 
▪ JavaScript  
▪ PHP 
▪ jQuery 
▪ Hente data via API’er 

 
 
Arbejdstid 
Fuld tid, 37 timer pr. uge. 
 
Lokation 
Bagsværd, Storkøbenhavn 
 

Energisk og selvkørende wordpress profil 
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Vi tilbyder 

▪ En central plads, i en ambitiøs virksomhed med lavt til loftet 
▪ Fleksible arbejdstider 
▪ Fleksible arbejdspladser (både på kontor og hjemmefra)  
▪ Masser af ansvar og medindflydelse 
▪ Faglig og personlig udvikling 
▪ Frokostordning 
▪ Stor afveksling mellem opgaver, blandt både store og mindre aktører i Danmark og 

udlandet 

 
Løn 
Efter kvalifikationer 
 
 
Tiltrædelse 
Hurtigst muligt. 
 
Skynd dig til tasterne og send os din ansøgning til: job@webfair.dk 
 
Vi gennemgår ansøgninger- og indkalder til samtaler løbende. 
 
 


