
Paid Search specialist med digital snilde og 
teknisk forståelse 

Er du overbevist om, at Paid Search og Paid Social er blandt de vigtigste discipliner til at ska- 

be vækst for virksomheder i dag? Formår du at kunne sætte dig ind i vores mange kunders 

forskellige behov og ambitioner og omsætte tal og analyser til effektiv annoncering på de helt 

rigtige kanaler? Så er du måske vores nye Paid Search Specialist. 

 

Inbound + Paid Search = Itch Marketing 

Itch Marketing er et ungt inbound-bureau med vokse- 

værk og fuld fart over feltet. Vores fokus på inbound 

marketing og HubSpot er en vindende kombination, 

og vi har mere travlt end nogensinde før med at skabe 

effektfulde løsninger til vores mange kunder – hvilket 

selvfølgelig også betyder annoncering og alt relateret 

dertil. 

 

Derfor er vi nu på jagt efter en skarp Paid Search 

Specialist, som er klar på at tage styringen og opnå 

mærkbare resultater inden for PPC-annoncering i en 

nyoprettet stilling. Du får mulighed for selv at sætte dit 

præg på stillingen og dine opgaver, hvor det primæ- 

re fokus bliver at udvikle og eksekvere Paid Search 

og andre PPC-strategier for vores meget forskellige 

kunder. 

 

Vi forventer ikke, du er fuldtudviklet ekspert på alt 

med PPC at gøre, når du starter her. Men du skal have 

lysten, evnerne og gåpåmodet til at blive det. 

 

Derudover forventer vi, du kommunikerer flydende og 

professionelt på dansk og engelsk. 

 
Fra tal og analyser til praksis 

Du kan se frem til at få ansvar for vores kunders Paid 

Search og andre PPC-strategier, og du spiller derfor 

en central rolle for deres succes. Du skal blandt 

andet arbejde med: 

 

   Google Ads 

   Google Analytics 

   Facebook Ads og LinkedIn Ads 

   Søgeordsanalyser og -strategier 

   Tag Manager og konverteringssporing. 

Hvad tilbyder vi? 

Du bliver en del af et uformelt start-up-miljø med højt 

til loftet, masser af ansvar, spændende opgaver, gode 

kolleger og mulighed for at sætte dit eget aftryk. Du får 

rig mulighed for at sætte dine evner i spil, afprøve dine 

idéer og hele tiden udvikle dig professionelt. 

 

Du bliver en del af vores team på syv personer, der 

hver især er specialister inden for forskellige områder 

af inbound marketing. Vi har et tæt samarbejde på 

tværs og har fokus på at sætte hinandens kompetencer 

i spil. 

 
Hvad forventer vi? 

Du har lyst til at udvikle dig og er en initiativrig person, 

der trives i start-up-miljøet. Du har et veludviklet digi- 

talt og kommercielt mindset og brænder for at skabe 

mærkbare resultater på tværs af online platforme. Du er 

passioneret og holder dig hele tiden opdateret på de 

seneste digitale tendenser og spændende nye platfor- 

me, der kan skabe værdi for både os og vores kunder. 

 

Du er struktureret, ansvarsbevidst og formår at kunne 

arbejde på tværs af forskellige projekter på samme tid. 
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Vi søger en profil til start 

hurtigst muligt 

Vi har rigtig travlt med en masse spændende 
kundeopgaver og søger derfor en profil til start 

hurtigst muligt. Har du spørgsmål, kan du kontakte 
virksomhedskonsulent, Helle Veel på 

hhev@aarhus.dk  

Send din ansøgning, CV og 
anbefalinger til 

hhev@aarhus.dk 

http://www.itchmarketing.dk/
mailto:kontakt@itchmarketing.dk
mailto:hhev@aarhus.dk
mailto:hhev@aarhus.dk

