havas

Er du vores nye Search Specialist?
Havas søger en Search Specialist, som vil være med til at eksekvere SEM-kampagner for vore
kunder. Vi søger en hands-on, analytisk stærk person, som har dyb viden inden for SEM.
Vi vokser meget i disse år, både globalt og i Danmark, hvor vi har rundet 50 engagerede
medarbejdere. Vi er et integreret bureau, der favner media, kreativitet og digital, og vi arbejder
hver dag for at skabe meningsfulde kampagner for vores kunder og meningsfulde rammer
for vores medarbejdere. Vi lægger stor vægt på at skabe muligheder for, at du kan udvikle
dig, og du vil opleve en flad organisation uden siloer, hvor vi lægger vægt på hastighed og
forandringsvillighed, og hvor der på alle måder er kort fra tanke til handling.
Stærkt team og mange muligheder
Du vil blive en del af Search & Performance teamet, som varetager SEM, SEO, CRO, Native og
performance på tværs af bureauets kunder. Dit fokus vil være på opsætning, afvikling, optimering
og rapportering af SEM-kampagner, og du vil arbejde med Googles egne systemer såvel som
tredjeparts teknologi.
Du vil komme til at arbejde med state-of-the-art teknologi inden for SEM, SEO og “data and
analytics” samt en række andre områder med fokus på at optimere kundernes kampagner. Du vil
arbejde i et internationalt miljø med kunder, kolleger, support og leverandører i hele verden.

Vi tror, at du vil trives og lykkes i dette job, hvis du…
• er initiativrig, struktureret og detaljeorienteret med kommerciel forståelse
• har stærke operationelle færdigheder
• ikke er bange for selv at tage fat
• er virkelig skarp med tal og Excel
• har 1-2 års erfaring med Adwords & Analytics
• er analytisk stærk, med evnen til nemt at gå fra data til indsigt til handling
• trives i en middelstor organisation
• er flydende på dansk og engelsk.
Hvis du har erfaringer med SEO, CRO, Native og værktøjer er det et stort plus.

Tiltrædelse snarest

Hvis du har spørgsmål til jobbet eller bare gerne vil have en snak om det, er du
velkommen til at kontakte Head of Search & Performance, Alexander Posselt Pedersen,
på +45 29 63 08 37. Ansøgning og CV bedes du sende til blivendel@havas.com
Jagtvej 169B, 2100 København Ø
+45 77 33 44 00, dk.havas.com

Havas er et integreret bureau, der leverer kreative, digitale og mediebureau ydelser. Vi er et ambitiøst bureau i vækst – både globalt og i Danmark, hvor vi har rundet
60 dygtige medarbejdere. Vi lægger vægt på en fornuftig work/life balance og frihed under ansvar og arbejder hver dag for at skabe meningsfulde relationer mellem
brands og forbrugere.

