
SEO-specialist søges til tiltrædelse hurtigst muligt  
Vil du arbejde med SEO inden for nogen af de mest spændende markeder, så læs 
mere her!  
 

Om stillingen 

I rollen som SEO-specialist kommer du til arbejde med Smartresponses egne brands inden for lån og online 
gambling. Det bliver dit ansvar at tiltrække spillere og forbrugere til vores låne- og casinosider organisk. Vi 
opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og 2 nye markeder kommer til i løbet af 2019. Stillingen er ny, 
og du får ansvaret for at bygge vores SEO-afdeling op fra bunden. Derfor er det vigtigt, at du har 
dokumenteret erfaring i eksekvering i både on-site og off-site SEO og har mod på at tage ansvar for vores 
content writers. 

 
Den ideelle kandidat til stillingen har følgende kvaliteter 

• Du har flere års erfaring med udførende SEO. 

• Du har kendskab til “linkbuilding” anno 2019 

• Du har styr på principperne inden for SEO-verdenen 
o Herunder, arbejde med SEO-tools såsom, Semrush, Ahrefs og Accuranker. 
o Google Analytics 
o Tekstforfatning 

• Du elsker at føre an og selv være interesseret i at eksekvere 

• Du er interesseret i at tage ansvaret for at bygge en afdeling op 

• Du har basale webprogrammeringsevner til CMS – Wordpress 

• Gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt 

Din uddannelse spiller ikke den store rolle for os. Det vigtigste er, at du har en solid erfaring.  Du kommer 
måske fra et mindre bureau, virksomhed eller er selvstændig, og du er klar til at tage det næste skridt og til 
at tage føringen på dit område i en international virksomhed i vækst.  

 

Smartresponse tilbyder: 

• En karriere i en international virksomhed i konstant vækst og udvikling, der i dag tæller mere end 

30 ansatte 

• Mulighed for at tage stort ansvar og udvikle dig både fagligt og personligt 

• En dynamisk arbejdsplads med en flad organisation, hvor alle har et ord at skulle have sagt, og der 

er ikke langt fra idé til handling.  

• Løn efter kvalifikationer 

Stillingen er fuldtid og lokaliseret på hovedkontoret på Vesterbrogade 149, byg. 9. 5. sal. Der er 

frokostordning, fredagsbar og et godt kollegialt sammenhold. 

Løn/bonus er konkurrencedygtig og fastsættes efter kvalifikationer. 

Læs mere om Smartresponse på vores hjemmeside 

https://www.smartresponse.dk/about-us


Ansøgningsfrist: 

Lyder det som noget for dig så send din ansøgning til brr@smartresponse.dk Har du uddybende spørgsmål? 

Så kontakt CMO Brian Rinkenauer på brr@smartresponse.dk / mobil: 2682 8359 

Forventet tiltrædelse: Når det er muligt 

Ansøgningsfrist: 31. marts. 
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