Vil du være Web-Klimahelt?
Klimahelt er en non-profit med en mission om at skabe den platform, som gør en grøn livsstil til en
attraktiv, sjov, billig og nem måde at leve på. I første omgang er platformen dansk, og senere
international. Du kan få en bedre forståelse af konceptet og vores idéer ved at se vores prototype til
validering: www.klimahelt.dk
Vil du være med til at arbejde for at gøre en kæmpe forskel for mennesker, klima og morgendagens
bæredygtige samfund?

Du tager ejerskab over den tekniske platform, i en CTO funktion, hvor du selv varetager en stor del af
udviklingen. Vi forestiller os at du bliver aflastet på front-end delen. I første omgang er Klimahelt en
web app, og på sigt skal der også udvikles en app.
Det er vigtigt at du kommer til at arbejde med noget du synes er sjovt, og vi håber det indebærer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tage det fulde tekniske ejerskab
Vælge den tekniske stak
Bygge og vedligeholde data- og softwarearkitektur, der sikrer at vi løbende kan udbygge
systemet
Planlægge og udvikle nye features, samt deltage i prioritering
Fokus på at skabe simple løsninger og vil udfordre os andre for at undgå unødig kompleksitet
Indgå i et godt samarbejde med partnere, frivillige og andre der kommer til at bidrage
God til at opsøge viden, input og sparring fra vores partnere og andre eksterne
Passioneret om at gøre en forskel for miljø og klima

Der vil også være mulighed for at bidrage til faglig ledelse af frivillige og projektstuderende
Arbejdstid og -sted er fleksibelt, og noget vi aftaler ad hoc og afstemmer efter behov. I første
omgang bruger vi de timer vi kan, på frivillig basis. Vi arbejder på at det kan blive lønnet på sigt, og
tror på det er realistisk indenfor et år.
Det vigtigste er at du brænder for sagen, og vi falder godt i spænd med hinanden. Alt andet kan
justeres, så hold dig ikke tilbage. Giv lyd hurtigst muligt til stefan@klimahelt.dk eller 51 84 84 13.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Jacob & Stefan

