CONTENT WRITER
SØGES TIL DK COMPANY I IKAST
DK Company søger en content writer, som skal være med til at løfte niveauet og kvalitetssikre SEO-arbejdet på diverse e-com
platforme. Du skal være med til at sikre den rette trafik til vores platforme og optimere, så vi opnår bedst mulig performance
målt op mod vores KPI´er. Ligeledes skal du i samarbejde med det øvrige team optimere content, så platform og synlighed
forbedres.
Du bliver en del af et spændende og dynamisk e-commerce team, hvor vi sammen arbejder dedikeret for at drive udviklingen
af vores websites og marketplaces på tværs af koncernen. Vores hverdag er præget af forandringer, og den udvikling vi oplever
i markedet.

ARBEJDSOMRÅDER:
-

Udarbejdelse af on-site indhold herunder produkt- og kategoribeskrivelser

-

SEO-optimering

-

Upload af data til marketplaces – tekster, fotos, A++ content

-

Udvikling af relevant indhold på sitet til at bygge brand / tiltrække organisk trafik

-

Løbende opfølgning og optimering af tilgængelige produkter og produktkategorier

KVALIFIKATIONER:
-

Du er en dygtig tekstforfatter med øje for konverteringsoptimering og content marketing

-

Du evner at omsætte USP’er til fyldestgørende og inspirerende tekster

-

Du er proaktiv, struktureret og en serviceorienteret team-player

-

Du kan lide at have mange bolde i luften og er klar til at supportere vores KAM team med forskellige ad hoc-opgaver

-

Du er flydende i engelsk; tysk er ikke et krav men en fordel

ER DU KLAR TIL AT GØRE EN FORSKEL? VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Mikkelsen på telefon +45 2926 8505 eller send
dit personlige CV & ansøgning til jobs@dkcompany.com mærket ”Content Writer”. Vi kalder løbende ansøgere til samtale,
idet vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt. 15-20 timers arbejdsuge. Arbejdsstedet er Ikast.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er
store i en koncern med 22 brands, 16.000 engroskunder, 5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er
4 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i
Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København. Se mere på www.dkcompany.com.

