Search Marketing Trainee
Vil du gerne arbejde med en af de vigtigste og mest målbare digitale markedsføringskanaler der findes?
Brænder du for at omsætte adfærdsindsigter til handling og skabe synlighed på Google og Microsoft? Så har
vi en trainee stilling indenfor Search Marketing, der venter på dig!
Jobbet
Som Search Marketing Trainee hos Orchestra vil du indgå i et erfarent og ambitiøst team, der bl.a. arbejder
med Google Ads, Microsoft Ads, Google Analytics og SEO for nogen af Danmarks største brands.
Du vil blive lært op i Search og hurtigt få konkrete opgaver og ansvarsområder.
Dine opgaver vil bl.a. inkludere:
- Opsætning og overvågning af Google Ads kampagner
- Optimering og vedligeholdelse af nuværende kampagner
- Søgeordsanalyser og data indsigt
- Rapportering på tværs af kunder og aktiviteter
Du vil samtidig få et indblik i bureauets øvrige aktiviteter og synergier imellem dem.
Stillingen er 20 timer/uge, og for den rette kandidat vil der være mulighed for fastansættelse efter endt
studie.
Dig
Som person er du detaljeorienteret og nyder at skabe overblik i et komplekst billede. Du er talstærk og er
analytisk anlagt og kan drage konklusioner ud fra store mængder data i systemer eller Excel.
Derudover forventer vi du er:
- Struktureret i din arbejdsprocesser
- Ambitiøs med dine opgaver, og kan håndtere selvstændige opgaver
- God til at kommunikere på dansk både skriftligt og mundtligt
- På sidste år af din bachelor eller lige startet op på din overbygning
Har du kendskab til Google Ads/Microsoft Ads, Google Analytics eller SEO er det en fordel men ikke et krav.
Orchestra
Orchestra er et nyt mediebureau bestående af erfarne kræfter, som består af 37 mand, der betjener brands
som Boxer, Tivoli, Venstre, HK, Rådet for Sikker Trafik, Læger uden Grænser, Alka og Dagbladet
Information.
Næste skridt
Er ovenstående noget for dig, så send en ansøgning med CV til vores Head of Search, Jørgen Petersen, på
jp@orchestra.dk.
Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.
Vi glæder os til at høre fra dig!

