
Katoni er i fuld gang med at opbygge en portefølje af webshops. 
Vi startede med shopping-platformen katoni.dk, som samler mere end en million 
produkter fra forskellige webshops. Siden er friluft.dk og mokkaland.dk også 
kommet til. Derudover hjælper vi en lang række kunder med SEO og andre 
alsidige udviklingsprojekter. 

Katoni består af et lille dedikeret team med store ambitioner, og vi leder nu efter 
en dygtig software engineer med passion for e-commerce og webshopudvikling, 
der vil være med på holdet.

JOBBET & ARBEJDSOPGAVER
Som vores nye software engineer får du en selvstændig rolle med meget ansvar, 
og du vil indgå i et tæt samarbejde med vores lead software engineer.

Dine primære arbejdsopgaver vil være videreudvikling af vores eksisterende web-
shops samt udvikling af nye. Du vil komme til at arbejde med Katonis egne web-
shops, men også webshops og services tilknyttet vores søsterselskab Kiloo Ventures. 
Du vil have rig mulighed for at sætte dit præg på det endelige produkt.

Desuden vil du arbejde med vores SEO suite (SaaS), hvor vi hjælper flere store 
danske og internationale brands med at øge den organiske trafik til deres sites 
samt andre alsidige kundeprojekter.

DIN PROFIL
Du har først og fremmest humor og et højt drive. Du er nysgerrig og selvkørende, 
hvilket især kommer til udtryk i dit opsøgende arbejde, når der skal findes nye 
løsninger og værktøjer. Du er flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale. 

Men vigtigst af alt brænder du for softwareudvikling, og du har lysten til at  
arbejde i en mindre virksomhed i rivende udvikling.  

Dine faglige kompetencer og erfaring inkluderer: PHP, MySQL / PostgreSQL, 
HTML, JavaScript og CSS.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til: Laravel framework, 
WordPress, JavaScript frameworks (Vue, Inertia.js osv.) og module bundlers 
(Webpack, Vite osv.) Desuden er det en fordel, hvis du har kendskab til Elastic-
search, Git (GitHub), Containers (Docker).

VI TILBYDER
· En enestående chance for at være med i udviklingen af spændende webshops

· En unik kultur med passionerede kolleger

· Fleksibel arbejdsplan og gode forhold

· Masser af ansvar

· Sociale events, god kantine, træningscenter og meget mere

INTERESSERET?
Har ovenstående vakt din interesse, så send dit CV og en motiveret ansøgning 
til: job@katoni.dk. Vores søsterselskab Kiloo Ventures bistår rekrutteringen. 
Bemærk venligst, at vi behandler ansøgningerne løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

KATONI SØGER
SOFTWARE ENGINEER

BRÆNDER DU FOR SOFTWAREUDVIKLING OG PROGRAMMERING? 
OG SYNES DU, AT E-COMMERCE OG WEBSHOPS ER SPÆNDENDE? 
SÅ ER DET MÅSKE DIG, VI LEDER EFTER!
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