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Vil du være med til at udvikle GrejFreak.dk - webshoppen med alt det fede grej? Så 

er du måske den praktikant til webudvikling, vi er på jagt efter🚀 
  
Kunne du tænke dig en praktikplads, hvor du har mulighed for at få et større indblik i 
virksomhedens mange e-commerce aktiviteter og IT-infrastruktur? Hos GrejFreak.dk 
søger vi lige nu en praktikant, der studerer webudvikling, og som ønsker at blive en 
del af vores ambitiøse team. Har du lyst til at styrke dine kompetencer indenfor 
webudvikling, og brænder du for e-commerce, digital kommunikation og Java? Så 
læs med her! 
  
Kom og vær en del af et ungt og dynamisk team!  
GrejFreak.dk er en virksomhed i kraftig vækst og med store ambitioner.   
Derfor har vi brug for flere hænder, som vil være en del af vores “Grej-Team”, der 
består af over 28 mænd og kvinder. 
 
GrejFreak.dk er en webshop som forhandler alt det fede militær-, outdoor- og 
jagtudstyr. Virksomheden blev stiftet i 2008 af Casper Pedersen og Kristian 
Rasmussen og har lige siden start oplevet en markant vækst. GrejFreak.dk startede i 
Caspers forældres garage men er sidenhen vokset og har i dag lidt over 1.000 kvm 
lager med kontor og showroom i Viby J.  
 
Den markante vækst har medført at vi i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 blev 
kåret som Gazelle virksomhed af Børsen - alene ved salg i Danmark. Men vi er for 
alvor begyndt at kigge virkelig mod udlandet, og vi er allerede åbnet i England, 
Tyskland, Østrig, Holland, Sverige, Spanien og Polen. 
 
Hvem er du? 
Vi søger en studerende som læser en Professionsbachelor i webudvikling, eller 
tilsvarende uddannelse indenfor programmering og webdesign. 
 
Det vigtigste er, at du sparker røv til webudvikling og holder styr på dine JavaScripts!  
  
Vi søger en praktikant som både formår at arbejde selvstændigt, men også som en 
del af et team, da mange af arbejdsopgaverne vil være i fællesskab med dine 
kollegaer. Vi forventer desuden, at du er nysgerrig og har en initiativrig tilgang til 
dine arbejdsopgaver.  
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Det er vigtigt, at du har gode kommunikationsevner og at dit engelsk 
er godt, idet du vil skulle arbejde sammen med nogle af vores eksterne 
systempartnere, fx vores Google Cloud og CMS partnere. 
 
Det er ikke et krav, at du har kendskab til vores produkter, men dette vil klart være 
en fordel 
 
 
Arbejdsopgaver 
I praktikperioden vil du få et bredt indblik i de forskellige aktiviteter og opgaver, som 
vi til dagligt arbejder med. Du vil indgå i vores IT-afdeling, og du vil deltage i alle 
vores aktiviteter, som vedrører vores hjemmeside og mange forskellige 
optimeringsprojekter. 
 
Dine arbejdsopgaver vil være skiftende, og du vil i høj grad være med til at sætte 
dagsordenen, alt efter hvilke kompetencer og interesser du som praktikant har. 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af: 
 

• HTML, CSS og JS 
• Systemintegrationer og API løsninger 
• UX- & CRO forbedringer – Alt fra idé og udførelse til analyse og 

implementering 
• Analyse af kundeadfærd via A/B split test eller heatmaps 
• Optimering af hjemmesiden - Både front- og backend. 
• Mere HTML, CSS og JS 

 
Arbejdsmetode 
Hos GrejFreak.dk anvender i høj grad KANBAN, og opgaver styres via Trello. 
Det giver en masse overblik og du vil hele tiden kunne se, hvilke opgaver du skal 
varetage næste gang. Der afholdes ofte afdelingsmøder, hvor vi laver opsamling og 
planlægning af kommende opgaver. 
 
Du vil få en fast kontorplads i et storrumskontor, hvor der udover IT & web, også 
sidder Indkøb, Økonomi og Marketing. Og du vil også indgå i dialog med de andre 
afdelinger. 
 
Hvad kan vi tilbyde 
Hos GrejFreak.dk vil du blive en del af et ungt og kompetent team. Vi er en god flok 
mænd og kvinder, som brænder for det, vi laver: nemlig at tilbyde vores kunder 

kvalitetsudstyr og god kundeservice. 💪 
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Vi har fleksible arbejdstider, og du vil i nogen grad selv have 
indflydelse på, hvornår du kommer og går. Vores kontor ligger i et kontorfællesskab, 
hvor der også er fælles kantine, sportshal, bordfodbold, bordtennis og naturligvis en 
fredagsbar, hvis man er til den slags. 
 
Overfor vores kontor, lige på den anden side af vejen ligger vores butik og lager, hvor 
salg, kundeservice og logistik holder til. Hvis det kinderæg ikke er nok, så får du også: 
 

• Ansvar og indflydelse hvor du får lov til at præge dine arbejdsopgaver 
• En lærerig stilling med mulighed for masser af hands-on erfaring 
• Sparring med et dedikeret team af kollegaer 
• Gratis frokostordning med frugt og kaffe ad libitum - klasse! 
• En arbejdsplads med en masse socialt samvær i et uformelt arbejdsmiljø 
• En arbejdsuge på 37 timer den første måned 
• 1 ugentlig skrivedag efter den første måned, dvs. 33 timer ugentligt 
• Deltagelse i sociale arrangementer 

 
Praktikstillingen er ulønnet og vi kan tilbyde et praktikforløb med en varighed på 4 
måneder, hvor opstart ca. vil være primo august 2023. Du er mere end velkommen 
til at kigge forbi til en uforpligtende samtale og rundvisning. 
 
Send din ansøgning på mail til HR@GrejFreak.dk og vi vil vende tilbage hurtigst 
muligt! 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
 
 


