Fosby Online Marketing
https://fosby.nl/junior-seo-consultant/

Junior SEO Consultant
Fosby is een full service online marketingbureau en is sterk aan het groeien.
Samen werken we aan online marketingcampagnes van ontzettend leuke
bedrijven. Ons team krijgt steeds meer werk en daarom zijn we op zoek naar een
junior SEO Consultant die mee kan draaien in ons team.

Inleven, aanpakken en scoren

Als junior SEO Consultant ben je
binnen ons internetmarketing team
verantwoordelijk
voor
het
genereren,
optimaliseren
en
analyseren van de dagelijks
duizenden bezoekers die via de
organische zoekresultaten van
zoekmachines binnenkomen.

Als junior SEO Consultant ben je binnen ons internetmarketing team
verantwoordelijk voor het genereren, optimaliseren en analyseren van de
dagelijks duizenden bezoekers die via de organische zoekresultaten van
zoekmachines binnenkomen.
Je wordt opgeleid om uiteindelijk verantwoordelijkheid te dragen voor het
optimaliseren van de websites van onze klant. Zowel op technisch vlak ben je
sterk, maar je kunt ook content creëren en een heldere rapportage opstellen. Je
hebt een sterk analytisch vermogen en weet als geen ander de wensen van de
klant om te zetten in acties en rapportages. Daarnaast weet je de soms lastige
SEO theorie goed over te brengen bij onze klanten, zodat ze een goed beeld
hebben van jouw werkzaamheden.

Onze perfecte kandidaat:
Beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau
Heeft interesse in SEO en wil hierover blijven leren
Kan een goede tekst maken over uiteenlopende onderwerpen
Wil graag meer leren over WordPress, Magento of andere platformen
Wil zich verdiepen in of heeft kennis van HTML en CSS
Is een echte teamplayer
Kan snel schakelen, communiceert helder en kan overzicht bewaren
Maar past bovenal uitstekend binnen ons jonge, dynamische team

Bij ons krijg je:
Een afwisselende functie binnen een snel groeiende organisatie
Een gezellig en hecht team van enthousiaste collega’s
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Wij zijn Fosby!
Fosby is een snel groeiende, innovatieve organisatie. In ons gedreven team gaan
samenwerken, plezier maken en aanpakken en scoren hand in hand. We zijn
allemaal gek op resultaat en werken daarom gedreven aan het succes van onze
klanten. Wij bieden je een werkomgeving waarin met bevlogenheid, toewijding en
creativiteit wordt gewerkt. Nieuwe ontwikkelingen worden door ons met open
armen ontvangen. Wij verwachten dan ook dat jij de mogelijkheden en kansen die
hier uit voortvloeien met beide handen aangrijpt en eigen maakt.
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Vul het formulier in om direct te solliciteren. Of bel Jeroen de Koning op
06-10419059 voor meer informatie. Mailen kan ook op: jeroen@fosby.nl
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