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Ansøgning om stillingen som Senior SEO Specialist

Løsningsorienteret SEO med fokus på konverteringer
En dygtig SEO medarbejder ved at en Google algoritmeændring kan fungere som en landmine eller
springbræt. Resultatet på en rangerings-stigning eller et rangeringsfald afhænger af SEO
managerens snilde, ekspertise og overblik. Det kan jeg, da jeg i dag sidder som Head of SEO med
fire medarbejdere. Jeg er en allround SEO-mand, der har erfaring med forskellige CMS.
SEO er et område, hvor nysgerrighed og viljen til at prøve nye ting af, er en nødvendighed for at
skabe succes. Jeg ser mig selv som et disciplineret SEO-legebarn, der elsker at procesoptimere,
men ikke er bange for at køre off-pist med nye SEO-initiativer, som jeg vil kunne medbringe til IIH
Nordic.
I min nuværende stilling, har jeg daglig kundekontakt, og jeg vil uden problemer kunne tale med
jeres SEO-kunder, uden at lyde som fagekspert, der forvirrer mere, end jeg forklarer. Og jeg tager
gerne dialogen med kunden, der kan åbne op for mersalg.
Jeg har længe fulgt jer, samt deltaget i en af jeres Analytics workshop sidste år, og fik straks vækket
min interesse yderligere. Hvis I ansætter mig, får I en rutineret SEO Specialist, der holder sig
opdateret om, hvad der sker inden for online markedsføring. Det er årsagen til hvorfor mine kunder
får gode resultater. De får den bedste behandling og den senest opdateret SEO-medicin.
Konklusion: Jeg vil rigtig gerne have dette arbejde og være en del af IIH Nordic, da jeg tror, at vi er
det rette match. Det motiverer mig at komme til at arbejde med SEO for større kunder, samt i et
større bureau, og møde de udfordringer, såvel som udviklingsmuligheder, som IIH Nordic kan
tilbyde.
Derfor glæder mig til en samtale om, hvordan vi kan overbevise endnu flere virksomheder om at
vælge IIH Nordic som deres digitale marketingsbureau.
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