
 

 

Nem-profil søger Web shop ansvarlig 
 

Nem-profil er en online virksomhed der er under udvikling. Virksomheden vil få stort fokus på salg af bygnings 
profiler i metal, og konceptet er at lave en online tjeneste som gør det nemt og hurtigt at handle. Man skal kunne 
bestille profiler med standard mål eller ud fra egen opmåling, og få en pris og leveringstid med det samme.  

Hjemmesiden vil henvende sig til både B2B og B2C markedet. 

Personlige kompetencer 

Vi søger hos Nem-profil en person med stor viden inden for salg og marketing på SoMe. Du skal være med til at 
starte konceptet op, og der vil derfor være mange forskellige opgaver der skal løses i opstartsperioden. Du er 
nytænkende og idérig, og eksekverer effektivt. Du har et godt overblik, gode analytiske evner, og motiveres af at 
gøre en forskel.  

Faglige kompetencer 

Du skal være drivkraften bag en digital marketingsstrategi, og eksekvere på bl.a. Google, Facebook, og LinkedIn. Du 
bliver endvidere ansvarlig for: 

• Ordremodtagelse og -behandling. 
• Annoncering og målretning på Facebook og LinkedIn. 
• On page søgeordsoptimering og linkbuilding. 
• Kommunikation med kunder og forbrugere på digitale medier. 

 

Du har erfaring med bl.a. 

• Facebook Business Manager, og annonce administrator. 
• LinkedIn Campaign Manager. 
• Google Ads, Google Analytics, og Google Search Console. 
• SEO-værktøjer. 
• E-mail marketing. 

 
 

Nem-profil er en del af Søren Østergaard A/S, https://sørenøstergaard.dk , som har domicil i Grindsted.  

Søren Østergaard A/S har mere en 20 års erfaring inden for håndværksbranchen, og der vil derfor kunne ydes 
support fra vores team af dygtige medarbejdere. 

 

Hvis dette job har fanget din interesse så send din ansøgning til hr@bliktud.com.  

Vi behandler ansøgningerne løbende, og besætter stillingen når vi har den rette kandidat. 

Har du nogle spørgsmål kan du kontakte Jacob Østergaard på tlf. 2174 8002 eller Lars Bloch-Kristensen på 5458 
2088. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


