PRAKTIKANT MED FLAIR FOR
SØGEMASINEOPTIMERING SØGES
Brænder du for at arbejde med søgemaskineoptimering(SEO) og har du lyst til at blive klogere
indenfor et felt i konstant udvikling? Så er det måske dig, vi har brug for.
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.
Vores tilgang er altid at tage udgangspunkt i den individuelle kunde for at hjælpe dem med at opnå den
maksimale synlighed i søgemaskinerne. Vi måler, dokumenterer, eksekverer og hjælper vores kunder til at
forstå deres muligheder og begrænsninger.

Dine opgaver
Du bliver en del af vores SEO team, hvor du vil være med til at optimere kundernes hjemmesider iht. fejl og
mangler samt uudnyttede muligheder. Dine opgaver bliver bl.a.:







Rådgivning til kunder og kollegaer om best practice inden for onsite SEO
Planlægning af strategier, for at øge kunders online synlighed
Implementering af onsite ændringer
Hastighedsoptimering
Løbende kvalitetstjek af kunders onsite situation
Fejlfinding af kunders nuværende opsætning

Hvem er du?
Du er studerende på et relevant studie herunder multimediedesigner eller webudvikling. Forståelse for
hjemmesider og HTML er en essentiel del af hverdagen.
Du er god til at formulere dig på skrift, da der vil være en del dialog på mail.
Du er ikke bange for at blive kastet ud i analyse- og optimeringsværktøjer.

Hvad tilbyder vi?
En arbejdsplads, hvor du kommer til at optimere og rådgive nogle af Danmarks førende webshops og
virksomheder. Du vil i samarbejde med vores andre specialister få ansvaret for at udvikle vores kunders
synlighed og fremgang.
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.
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: ”SEO praktikant” til Louise@s360.dk.

