
Vi søger en erfaren SEO-specialist
Hos Thomsen&Co søger vi en SEO-specialist med erfaring og motivation til at arbejde selvstændigt 
og løfte vores kunder. 

Som SEO-specialist hos os, kommer du til at
håndtere din egen kundeportefølje og arbejde
med hele SEO-paletten; fra udarbejdelse af
strategier til produktion af indhold og løbende 
overvågning og analyse. 

Vi er et kommunikationsbureau, som varetager 
virksomheders branding. Vores primære
kompetencer er strategi og rådgivning, digital 
markedsføring og offline kommunikation. Hele
huset arbejder sammen på kryds og tværs, og
du kommer til at arbejde tæt sammen med
vores SEO-specialist, Nicolai, og vores webafdeling. 

Du skaber succes for vores kunder gennem følgende 
arbejdsopgaver:

Opgaverne:
- Udarbejdelse af SEO-strategier
- Analyse af søgeadfærd
- Tekniske analyser af websites
- On-page-arbejde i CMS-systemer
- Overvågning og analyse
- Konverteringsoptimering
- Linkbuilding
- Rapportering

Vi forventer:
- Du har forståelse for både teknisk on-page SEO og     
   off-page SEO såsom linkbuilding 
- Du holder dig opdateret om tendenser inden for SEO
- Du har arbejdet med forskellige SEO-værktøjer  
   (eksempelvis Ahrefs, Accuranker, Hotjar, Screaming     
   Frog og lignende).
- Du har forståelse for at analysere data fra Google 
   Analytics og Google Search Console.
- Du bliver motiveret af ansvar og udfordringer
- Du har lyst – og kompetencer til – at arbejde 
   selvstændigt
- Du er struktureret, optimistisk, fleksibel og proaktiv i 
   din tilgang til samarbejdet med kunder og kollegaer.

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 Andreas Schütze på tlf.: 20 72 73 74, eller 
send din ansøgning/CV til andreas@thomsenogco.dk 
hurtigst muligt  –  vi kalder løbende til samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


