M E D I E H U S E N E M I DTJ Y L L A N D S Ø G E R :

Online Mediespecialist
Mediehusene Midtjylland søger en online mediespecialist med stærke SEO-kompetencer
B L I V E N D E L A F E T STÆ R KT TEAM :
I vores digitale kompetencecenter arbejder
Mediehusene Midtjylland med alt inden for
online markedsføring.
Som online mediespecialist vil du få en central rolle i samarbejde med de øvrige medarbejdere i vores kompetencecenter, som
arbejder for Reklamebureauet Konceptas og
salgsafdelinger i Herning, Ikast og Silkeborg.
Du vil få ansvaret for SEO-optimering og
Google Ads, ligesom du, sammen med vores online team, skal imødekomme vores
kunders behov for displayannoncering, programmatic mm.
Du vil få ansvar for at kortlægge best practice for onsite SEO og Google Ads, fra planlægning til implementering og eksekvering.
Derudover har du en generel viden om online markedsføring, websites, sociale medier
mm. – og har lysten til at hjælpe på tværs af
afdelinger og kompetenceområder. Herunder at bidrage med viden til vores Medierådgivere og reklamebureau via kundebesøg
KVA L I F I KATI O N E R :
Du er digitalt indfødt, har indgående
kendskab til søgemaskine optimering,
linkbuilding.
Du har stærke kompetencer inden for
Google Ads og dertilhørende strategier.
Du har måske en lille tekstforfatter i maven og evnen til at skrive SEO-venlige
tekster.

KOM P E TE N C E R:
Gerne erfaring fra lignende stilling
Erfaring med SEO-optimering – herunder
søgeordsanalyser, onsite SEO, linkbuilding
og anden optimering
Indgående kendskab til Google Analytics
Indgående kendskab til SEO-værktøjer
Superbruger kendskab til Wordpress
Solidt kendskab til HTML og PHP er en
klar fordel
Kendskab til Google Ad manager-universet
er en fordel, men ikke et krav
Kendskab til CRM-systemer, f.eks. SuperOffice en fordel, men ikke et krav
DE R U D OV E R E R D U:
Struktureret, systematisk og analytisk
God til at arbejde både selvstændigt og
i mindre teams
God til at holde dig opdateret om trends
inden for dit felt
Ambitiøs, engageret og loyal
Vedholdende og slipper ikke sagerne,
før de er færdige
God til at gribe en opgave
God til at prioritere og overholde
deadlines

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND TILBYDER
Ansættelse i en innovativ mediekoncern,
hvor dine muligheder for personlig udvikling
er store. Du får dygtige og professionelle kolleger, der lægger vægt på et uformelt samarbejdsklima med respekt for hinanden og
vores værdier. Gode ansættelsesforhold med
en løn, der modsvarer dine kvalifikationer.
A R B EJ D S STE D :
Østergade 21, 7400 Herning.
Arbejdsdage på Papirfabrikken i Silkeborg
må ligeledes påregnes.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås
ved henvendelse til kommerciel direktør
Kim Sangild på tlf. 40 21 66 61.
A N SØ G N I N G
I din ansøgning hører vi gerne om, hvilke succesfulde SEO-projekter og andre online-projekter du har været en del af.
Vedlagt CV sendes pr. e-mail til:
chefsekretær Tina N. Mortensen på
tnm@herningfolkeblad.dk.
Ansøgningsfrist: fredag den 15.3.2019.
Ansøgningerne vil blive vurderet løbende
og behandlet fortroligt.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Mediehusene Midtjylland er 100% ejet af Mediehuset Herning Folkeblad. Mediehuset Herning Folkeblad er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande og Silkeborg.
Virksomheden har ca. 170 ansatte. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil og troværdighed. Disse værdier er rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker,
som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt mediearbejdet. Overskuddet fra medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport,
erhverv og uddannelse. Se mere på www.mediehusetherningfolkeblad.dk.

