Junior SEO Performance Manager
Vill du ta chansen komma in tidigt i ett ungt affiliate-bolag? Vill du snabbt utvecklas inom
SEO-området? Då har vi möjligheten för dig!
Vad kommer du göra?
Som Junior SEO Performance Manager på mucho group underhåller och förbättrar du SEO
prestationen på våra webbplatser.
Du kommer vara del av ett litet team och kunna vara involverad i alla steg från uppbyggnad till
förbättring. Om du känner dig trygg i rollen kommer det finns flera andra ansvarsområden i bolaget att
tackla.
Din roll som Junior SEO Performance Manager innebär löpande planering, optimering och uppföljning
av bolagets övergripande SEO-strategier. Du utvecklar också en bra förståelse hur den trafik ditt
SEO-arbete genererar används och ger lönsamhet till oss och våra partners.
Är du den som kommer att göra det?
Vi söker dig som för tillfället arbetar med eller har erfarenhet av SEO från egna projekt. Du har
grundläggande kompetens i vad SEO är och förstår sambandet mellan webbplatserna innehåll och
hur de presenteras i t.ex. Google. Du har även förståelse för den marknadsföringsstrategi
affiliate-verksamheten innebär och hur andra metoder som SEM och PPC kan skapa affärer.
Som person är du analytisk och har ett sinne för detaljer. Du arbetar hellre noggrant än fort men gillar
även att ta sikte på högt uppsatta mål.
I denna juniora roll finns inga krav på erfarenhet utan vi söker dig som är precis i början av karriären
och gärna har ett genuint intresse för webb, SEO och affiliate-marknadsföring.
Om mucho group
Mucho group är ett techbolag som älskar internet. Hos oss får du vara med tidigt och vara med forma
vårt första team. Vi befinner oss för tillfället i en startup-fas där du har alla möjligheter att vara med
utvecklas och växa.
Trots vår storlek är vi modiga och bygger affiliate-webbplatser av hög kvalitet. Vi tror på hållbarhet,
fokus och smartness för att bli bättre än våra konkurrenter.
Ansökan och kontaktuppgifter
Tjänsten är tillsvidare med hybrid-placering på Södermalm i Stockholm. Urval sker löpande så tveka
inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt. Skicka din ansökan med ämne “Junior SEO
Performance Manager” till hey@mucho.se
Frågor om tjänsten kontakta:
Joel Ahlby
0707421338
joel@mucho.se

