
Vi søger en Paid SoMe specialist!
Har du flair for SoMe-annoncering, føler du dig helt hjemme i Business Manager 
og kunne du tænke dig at blive en del af en hverdag, hvor to dage ikke er ens, og hvor 
kollegaskabet er helt unikt? Så læs med her!
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Thomsen&Co er et full-service marketingsbureau 
der mestrer, udvikler og designer brands. Vi har fuld 
fart på og søger derfor en annoncerings-ørn til vores 
SoMe-team. Du skal derfor være med til at varetage 
vores kunders online markedsføring på de sociale 
medier. Vores kunder spænder bredt over mange 
forskellige brancher og platforme, så ingen dage er 
ens.

OPGAVERNE:
Du skaber succes for vores kunder gennem følgende 
arbejdsopgaver:

• Planlægning, eksekvering og optimering 
 af kampagner på sociale medier.
• Udarbejdelse af månedlige rapporter 
 og evalueringer til kunden, der giver indblik 
 i  performance.
• Udarbejdelse af anbefalinger til kommende  
 SoMe kampagner samt planlægning heraf.

VI FORVENTER
• Du bliver motiveret af ansvar og udfordringer. 
• Du mestrer SoMe-annoncering.
• Du har stærke tekniske evner og kender til pixels,  
 målgrupper, kataloger osv. 
• Du er struktureret, optimistisk, fleksibel og proaktiv  
 i din tilgang til samarbejdet med kunder og  
 kollegaer. 
• Du kan omsætte data til værdiskabende   
       kampagner.

VI TILBYDER
• En stilling på 37 timer om ugen
• Ansvar og mulighed for udvikling
• Et hus der løfter i flok
• Åbent kontormiljø med god energi
• Et ungt team
• Lækker frokostordning
• Socialt sammenhold 

VIL DU VÆRE MED? 
Kontakt Mille Malund på tlf.: 61 71 79 12, eller send 
din ansøgning/CV til mille@thomsenogco.dk hurtigst 
muligt - vi kalder løbende til samtale. 


