
SEO/SEM SPECIALIST
Älskar du mode och mobila accessoarer? Vill du följa med på vår resa?

Holdit är ett snabbt växande varumärke med sina rötter i Varberg, ett stenkast från Varbergs station. Våra produkter är ett 
resultat av våra tankar och visioner som bygger på en genuin och hängiven passion för hantverk.  Vi är ett äkta entrepre-
nörsbolag vilket betyder att du tycker om att kavla upp ärmarna samt att du har ett öga för att identifiera och kapitalisera på 
möjligheter. Vi är inget manualföretag, tvärtom finns det stort utrymme för dig att påverka hur du utformar ditt arbete, något 
vi tror får dig att trivas och bli ännu bättre på ditt jobb. Vi lägger därför stor vikt vid att du har god förmåga att prioritera och 
strukturera ditt arbete.  Vi lever efter fyra kärnvärden; flexibel, snabb, pålitlig och inspirerande. Dessa värden genomsyrar vår 
vardag och driver oss framåt.

Vi söker nu en analytisk och driven SEO/SEM Specialist. Du kommer arbeta med att utveckla vår SEO och SEM genom 
analys och optimering av kampanjer, både nationellt och internationellt. 

DINA ARBETSUPPGIFTER:
•  Sökmotorsannonsering;  
 FB annonsering, Google Ad’s, Google Shopping och löpande skapa samt följa upp SEM kampanjer. 
•  Sökmotorsoptimering;   
 Optimeringstekniker för att förbättra webbplatsstruktur, webbplatssinnehåll och SEO copywriting. 
•  Ständigt arbeta med att få bättre CTR, synlighet och konverteringsfrekvens. 

DINA KVALIFIKATIONER:  
• Kunskap inom Wordpress/WooCommerce 
• Relevant utbildning inom digital marknadsföring 
• Du har arbetat i minst 2 år med liknande arbetsuppgifter och har god kompetens inom digital marknadsföring
• Goda kunskaper inom Google Ad’s, Google shopping och FB-annonsering
• Kännedom om grunderna inom webbutveckling, CSS och HTML.
• Goda kunskaper inom analyseringsverktyg som Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager. 
• God analytisk förmåga
• Kunskaper inom Excel
• Behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift 

Vill du veta mer?
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta affärsområdeschef Pontus Lindh, 073-542 96 59. 
Skicka din ansökan till pontus.lindh@holdit.com, urval sker löpande. 


