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Få notiser om nya jobb från Yourvoice Network AB

Du har ett stort intresse för marknadsföring i allmänhet och digital 
marknadsföring i synnerhet. Självklart drivs du av mål och gör allt 
för att uppnå företagets, teamets och dina personliga mål. Det är 
meriterande om du har erfarenhet från en liknande roll med 
arbete på en byrå eller ett företag. 
Då du kommer in i ett växande bolag är det viktigt att du är flexibel 
och prestigelös, du bör tycka om att arbeta i ett högt tempo med 
ständig förändring. 
Du kommer att förse våra säljare med leads att kontakta och 
därmed kommer du arbeta tätt ihop med våra säljare.  
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:  
 
    Budgetansvar för vår digitala marknadsföringsbudget 
    Analysering av data i Google Analytics 
    Annonsering och optimering av Google Ads 
    Annonsering och optimering via sociala medier 
    Analysering av utfall på annonser på de olika medierna vi                                       
    använder. 
 
Hitta nya kanaler för oss att växa och annonsera i. 
Skapa och utveckla marketing automation flöden 
Du som söker detta jobb har säkert en uppfattning om hur du 
skulle vilja arbeta med vår digitala marknadsföring. Berätta gärna 
för oss hur du skulle vilja jobba med den även, om det inte är exakt 
enligt de arbetsuppgifter som vi beskrivit.
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#digital marknadsföring
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Caroline Norgren

caroline@bokadero.se
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Kommentarer (2 st):

Skriv en kommentar...

Jag tror att Caroline's tidigare erfarenheter är precis det vi söker för att ta företaget till nästa  
nivå! /Jonas  

Avbryt

Jag tycker Caroline känns bra, har rätt profil och läser man hennes personliga meddelande 
så känns det som ett säkert kort. /Mikaela

Kommentera

Logga in Skapa konto

Hitta proffs Marketplace Uppdragsportalen Skapa annons Om oss

 


