
Playground Marketing søger Full Stack Udvikler
Er du digital helt ud i fingerspidserne? Elsker du at arbejde med ny teknologi? Er du drevet af at bruge dine 

kompetencer indenfor programmering og design til at skabe anderledes produkter i en digital verden? Så er 

det dig vi mangler! Vi søger en ambitiøs og erfaren software/hardware udvikler til vores udviklingsteam I 

Aarhus.

Hos Playground Marketing producerer vi unikke oplevelser med teknologien i centrum. Vi skaber interaktive 

installationer for brands og som producent for den kreative branche. Vores løsninger kan tage mange former 

- det kunne f.eks. være en interaktiv vejrsimulator, musikskabende gyngestativer, engagerende spil i 

børnehøjde, fotoinstallationer og smil-aktiverede slikautomater.

DU HAR VÆRKTØJSKASSEN I ORDEN OG ER LØSNINGSORIENTERET
Du skal være erfaren i C# og i bund og grund være en dygtig programmør. Men du skal også kunne tænke i 

helheder og vurdere, hvad der er den bedste, tekniske løsning i en verden af muligheder. Du er omhyggelig 

og lægger ikke ting fra dig før de fungerer.

Vi er native i C#. Platformen kan både være Windows eller Linux. Online er det PHP, MySQL og 

html/javascript/css. Vi afvikler på PC, Raspberry Pi, Arduino mm. Vi arbejder med AR, VR, motion-tracking, 

sensorer, aktuatorer og motorer og meget, meget mere. Vi har 3D printere, loddestation, værksted, 

friskkværnet kaffe, frokostordning og helt masse gadgets på kontoret.

Du skal trives i en hverdag hvor det, at skabe værdifulde, kreative løsninger for vores kunder er i centrum. 

Du skal være resultatdrevet og trives med ambitiøse mål. Du vil komme til at arbejde med mange forskellige 

teknologier, platforme og fysiske rammer og med mange forskellige opgaver i en branche, hvor 2 dage 

sjældent er ens. Du vil have ansvar for egne projekter, men altid kunne få sparring i et erfarent 

udviklingsteam.

GAZELLE MED FART I BENENE
Du vil blive en af udviklingsteamet og være med fra projekternes idéfase, prototyping, implementering, fysisk 

formgivning, opsætning og drift af det endelige produkt. Vi arbejder med korte deadlines og er ikke bange for

at kaste os ud i nye udfordringer.

Vi er et ungt team med en gennemsnitsalder på under 30 år. Vi er 10 personer i vores fantastiske team, der 

sidder i vores åbne lokaler i Åbyhøj, Aarhus. Vi producerer årligt mere end 100 projekter med afvikling fra 

Thailand til Thisted. Lyder det som stedet for dig? Så…

SEND DIN ANSØGNING MED RELEVANTE BILAG TIL
Partner Lasse le Dous, lasse@playgroundmarketing.dk. Du er også velkommen til at tage fat i Lasse, hvis du

vil høre mere om jobbet.

Besøg os på www.playgroundmarketing.dk og dyk ned i vores mange cases.
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