
 

Er du eller bliver du Danmarks bedste front-ender? 
  
Kom med på et meget stærkt team, hvor vi har det sjovt med at skabe nye produkter, som 
overrasker og ændrer boligmarkedet. Vi arbejder metodisk, men med stor frihed og råderum for 
den enkelte og med en stærk holdånd i et uformelt iværksættermiljø i NOHO på Flæsketorvet. 
 
Bolighed.dk er et innovativt og frisk pust inden for boligmarkedet og udvikler hele tiden nye, 
spændende features, der rykker standarderne i markedet. Sitet leverer og perspektiverer data 
på en ny og interessant måde og vi har virkeligt spændende ting i pipeline. 
  
Dine opgaver 
Dine opgaver vil omfatte hele front-enden. 
  
Javascript, HTML5 og CSS 3, Angular I & II. Har du desuden Python og/eller anden back-end 
erfaring er det et meget stort plus. Fokus vil være, at implementere nye features og forbedre 
sitet generelt Dette omfatter loadtime optimering og performance. Det er vigtigt, at du har øje for 
detaljen og kan løfte opgaverne til det næste niveau. 
   
Du kan 

●      Angular 1 + 2 
● SCSS 
● JavaScript/TypeScript 
● REST API 

  
Vi forventer at du: 

●      Er selvkørende i de ovenstående teknologier 
● Er passioneret omkring webudvikling 
● Kan lide at arbejde i et hurtigt udviklende start-up miljø 
● Kan lide at lære om nye værktøjer og teknologier 
● Kan udvikle nye features og vedligeholde kodebasen 

  
Du må gerne sende din Github profil med ansøgningen. 
  
Din person 
Som person er du god til at tage ansvar og kommunikere, samarbejde på tværs og i det hele 
taget er du en god team player. Du trives i et uformelt miljø i en lille, dynamisk organisation og 
du har lyst til hele tiden at udvikle og dygtiggøre dig personligt og fagligt. 
  
 
Vi tilbyder 
Du bliver inspireret og udfordret af nogle af branchens absolut dygtigste folk indenfor hver deres 
område, og du får stor frihed samt mulighed for at få indflydelse på både egne opgaver og hele 
projektet i en flad og agil organisation. 



  
Send dit CV/ansøgning til kontakt@bolighed.dk eller ring til Alexander eller Marco på hhv. 
telefon 22832452 og 42838188 
  
Om Bolighed.dk 
Bolighed er en start-up, hvis mål er at gøre det mere overskueligt at være og blive boligejer i 
Danmark. Sitet leverer et digitalt produkt (baseret på big-data), der henvender sig til hele 
boligmarkedet – både det aktive og det passive. Ved at samle en stor mængde data, og 
præsentere det nemt og overskueligt, søger Bolighed.dk at skabe transparens for brugerne.  
  
Der samles informationer om mere end 2 millioner danske ejerboliger som samles i et såkaldt 
BoligCV, der blandt andet anslår en her-og-nu værdi på den enkelte bolig og præsenterer både 
den historiske og forventede prisudvikling på boligen. Derudover giver Bolighed.dk overblik over 
nabolaget og mulighed for, at boligejere kan kontakte hinanden direkte på sitet. 
  
Ejerkredsen består af Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank, som har tænkt 
bolighed.dk, som et fremtidssikret set-up der kan indfri boligejernes forventninger til et 
transparent boligmarked. www.bolighed.dk  
 


