ONLINE MARKETING PRAKTIKANT SØGES
Kunne du tænke dig at blive en del af et ungt, nytænkende Search bureau? s360 A/S søger en
selvstændig og udadvendt praktikant med interesse inden for Online Marketing.
s360 A/S er et Online Marketing bureau med fokus på mellemstore og store virksomheder fra mange
forskellige brancher. Vi beskæftiger os primært inden for to kerneområder: Søgemaskineoptimering(SEO) og
Google AdWords.

Dine opgaver






Tekstforfatning
Søgeordsanalyser
Planlægning af Content Marketing strategier
Planlægning af Social Medie strategier
Andre ad hoc-opgaver

Hvem er du?






Har gode skriftlige kommunikationsevner
Brænder for Online Marketing
Er struktureret, detaljeorienteret og har en høj stresstolerance
Kan arbejde selvstændigt og ikke er bange for at kaste sig over alle typer af opgaver
Sætter en ære i at levere resultater af høj kvalitet til tiden og bliver motiveret af, at der ikke er
langt fra tanke til handling

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder et spændende og afvekslende praktikforløb, der klæder dig på til at arbejde med blandt andet
Søgemaskineoptimering og Google AdWords. Du vil få masser af frihed til at udfolde dig og masser af
ansvar fra dag 1.
Du kommer til at indgå i et ungt og dynamisk team, der brænder for at hjælpe kunderne og vil være med til at
gøre en forskel.
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads i hjertet af Aarhus med rig mulighed for personlig og faglig udvikling.
Vi har fællesarrangementer og teambuilding i løbet af hele året, der sørger for sammenholdet og gejsten på
arbejdspladsen er i top.
Praktikperioden er ulønnet, men der er mulighed for fastansættelse efter endt praktik. Omfanget af
praktikken vil typisk være 4-5 måneder.
Arbejdstiden vil være 37 timer pr. uge, og du vil have betalt frokostordning.
Søg stillingen
Vi søger en praktikant til august 2016, og vi skal derfor have din ansøgning snarest. Vi afholder løbende
samtaler og afslutter rekrutteringsprocessen, når vi har fundet den rette kandidat.
Send ansøgning + CV med teksten: ”Online Marketing praktikant” til Louise@s360.dk.

