
Hos Kindly ser vi en stigende interesse og forespørgsel for online markedsføring hos 
vores kunder, derfor søger vi endnu en kollega til vores online team. Måske er det 
dig, som skal være vores næste PPC specialist?

For os er det ikke et krav, at du har +10 års erfaring med feltet. Til gengæld forventer 
vi, at du er digital til fingerspidserne, og du har et par års erfaring med annoncering 
på Google. Om du har siddet med det i en virksomhed, for en webshop eller i et 
bureau gør ikke så meget.

Hos Kindly bliver du ansvarlig for at eksekvere på den betalte del af marketing kam-
pagner på tværs af vores forskellige kunder. 

Du vil få et stort ansvar allerede fra første dag, og du vil blive involveret i nye kam-
pagner lige fra idegenerering til eksekvering. Du vil også være med til at sætte mål 
og KPI’er for kampagner og indsatserne, og sikre, at annonceringen performer mak-
simalt for vores kunder.

Vi forestiller os, at du...
•    Har stor erfaring med Google ads. Både opsætning af nye annoncer  

samt optimering på eksisterende.
• Arbejder struktureret og selvstændigt med dine opgaver.
•  Kan formulere og formidle resultater, forslag og kampagne til kunder,  

der ikke har lige så stor erfaring med feltet, som du.

Det er en fordel, hvis du...
• Har kendskab og erfaring med SEO (primært onpage).
•  Har erfaring med Facebook ads, herunder opsætning af nye kampagner  

og annoncer samt optimering på eksisterende
• Har erfaring med webanalyse og afrapportering af KPI’er.
• Kender til, eller har erfaring med A/B-test af annoncer.
•  Har en god teknisk forståelse af, hvordan websites fungerer,  

herunder i relation til SEO.
• Har kendskab til Google Tag Manager.

I Kindly er vi professionelle kommunikationshåndværkere, som gør en dyd ud af at 
levere godt og gennemtænkt arbejde. Vi forstår at finde ind til kernen af problem-
stillingen og omsætte det til kreative løsninger, der gør en reel forskel. 
Ikke bare på papiret, men også ude i virkeligheden. Vi sværger til medarbejdere, der 
har noget at have deres ord i, og som både kan tage ansvar og tage fra. 
Og så er vi i øvrigt det, vi hedder… Kindly.

Ansøgning… 
Send din ansøgning til henrik.larsen@kindly.dk. Vi kalder løbende til samtale, og 
når vi har fundet den rette kandidat, lukker vi for ansøgninger.
Arbejdstid: 37 timer. Arbejdssted: Odense. Tiltrædelse: Snarest muligt.
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