SEARCHMIND SØGER

Strategisk content praktikant
Ønsker du erfaring inden for SEO/SEM, og kunne du tænke dig at
udarbejde contentstrategier for spændende kunder med henblik på
udviklingen af deres synlighed?

Searchmind søger en praktikant til udarbejdelse og
udførelse af contentstrategier for kunder i det
mellemstore og store segment.
Du kommer til at arbejde med nogle af de bedste i
search branchen, i en dynamisk og ung virksomhed.

Vi ser gerne du har en interesse for SEO/SEM, og
har drive og viljen til at blive den bedste i
branchen – og derefter forblive den bedste.

•
•
•

Vi tilbyder
•

Dine opgaver
•
•
•
•
•

Udarbejde contentstrategier til nye og
eksisterende kunder, for konstant at øge
synligheden i søgemaskinerne
Skrive pressemeddelelser, hjemmesidetekster
og artikler
SEO/SEM analyser, samt basic udførelsen af
arbejdet
Optimering af websites og webshops i
forskellige CMS
Ad hoc-opgaver

Du er hårdtarbejdende og selvmotiverende
Du er engageret, positiv og målrettet
Social og udadvendt

•
•
•
•
•

Et praktiksted i et spændende og dynamisk
miljø, hvor du kommer til at udarbejde
løsninger for nogle af de største virksomheder
i Danmark i tæt samarbejde med dine
kollegaer
Vi vægter uddannelse højt, og du vil løbende
blive oplært inden for online markedsføring
Praktikplads i et ungt team med højt til loftet
Lækker økologisk frokostordning
Fredagsbarer og arrangementer
Et stærkt fællesskab med udpræget teamspirit
og performance mentalitet

Ansøgningen sendes til:

Din profil

Mathilde Dybdal på mathilde@searchmind.dk

•

Har du uddybende spørgsmål, kan du kontakte
Mathilde på 5389 5203, hvis du har yderligere
spørgsmål til stillingen.

•
•

Du er struktureret og kan arbejde
selvstændigt
Brænder for online markedsføring, med
primært fokus på Google
Er ikke bange for at springe ud i nye opgaver
og arbejdsområder

Vi ser frem til at modtage din praktikansøgning.

Searchmind ApS er et af Danmarks førende searchbureauer, med mange års erfaring i at optimere danske og internationale
virksomheders synlighed på Google via SEO og Google Ads. Searchmind har et centralt kontor i et hyggeligt bindingsværkshus på
3 etager, placeret i Vestergade, Aarhus, med gode muligheder for offentlig transport og parkering.

