Frilansande skribent
Vill du bidra med sprudlande innehåll till ett ungt affiliate-bolag? Vill du snabbt utvecklas och lära dig
mer om hur man skapar bra innehåll med fokus på SEO? Då har du kommit rätt!
Vad kommer du göra?
Som skribent på mucho group producerar du i text guider, recensioner och nyheter ämnade för våra
besökare. Våra besökare är den viktigaste beståndsdelen i vår verksamhet och du kommer därför ha
en viktig roll i vårt ekosystem.
Arbetet sker 100% digitalt och i olika omfattning beroende på hur mycket du önskar producera.
Din roll som skribent innebär till största del av att skapa ny texter inom kring de ämnen
innehållsansvarig beställer men även uppdatera och korrigera befintliga texter.
Är du den som kommer att göra det?
Vi söker dig som för tillfället arbetar eller har tidigare erfarenhet av att arbeta som frilansande skribent.
Du ska även ha erfarenhet av att producera SEO-fokuserade texter och snabbt kunna förstå syftet
med texten samt vilka mål vi önskar uppnå.
Det är även meriterande om du har förståelse för hur en affiliate-verksamhet fungerar och hur vi
skapar våra affärer. För rätt kandidat finns över tid möjlighet att fortsätta i organisationen som
SEO-manager.
Som person är du analytisk och har ett sinne för detaljer. En av de viktigaste egenskaperna hos en
framgångsrik skribent hos mucho group är att planera och leverera färdiga texter på utsatt datum.
Om mucho group
Mucho group är ett marknadsförings- och teknikbolag som älskar internet. 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 långsiktighet,
fokus och smartness för att bli bättre än våra konkurrenter.
Ansökan och kontaktuppgifter
Tjänsten är på frilansande basis i varierande omfattning och 100% platsoberoende. Ersättningen sker
per producerat ord eller fast ersättning för uppdatering av befintliga texter.
Skicka din ansökan med ämne “Frilansande skribent” till hey@mucho.se. Ansökan ska
innehålla en exempeltext producerad kring ämnet “Hundförsäkring” samt anspråk på
ersättning per ord.
Frågor om tjänsten kontakta:
Joel Ahlby
joel@mucho.se

