Stillingsopslag: Digital Account Manager
Digital Account Manager
Er du i dag blandt de stærkeste til PPC kanaler som AdWords og Facebook? Og har du
lyst til at arbejde bredere med optimering af mediebudgetter, salgskonvertering og
kundehåndtering? Så er det dig vi leder efter!
LIFTED søger en Digital Account Manager s om kan bidrage til at øge vores kunders

omsætning i samarbejde med de bedste specialister indenfor SEO, RTB, Automation,
Analytics mm.

Om LIFTED
LIFTED er et strategisk konsulenthus, der siden 2010 har hjulpet ambitiøse
virksomheder med at få mest muligt ud af deres online marketing aktiviteter og
mediebudgetter. I datterselskabet LIFTED COMPETENCE hjælper vi virksomheder med
at uddanne deres digitale marketingtalenter. LIFTED stræber efter at styrke
vækstorienterede virksomheders digitale kompetenceniveau og konstant optimere
digital markedsføring, salg og automatisering. Altid kundeorienteret, datadrevet,
eksperimenterende og løbende.
Læs mere på www.lifted.dk og www.liftedcompetence.com

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder dig en helt særlig mulighed for udvikling af dit talent og din karriere:
·
·
·
·
·

·

Du

kommer til at arbejde med stærke brands i langvarige og tætte relationer
Du vil indgå i en flad tillidsbaseret organisation, hvor vi ikke styrer efter daglig
tidsregistrering, men efter kundetilfredshed og medarbejdertrivsel
Du vil lære af førende eksperter indenfor digital markedsføring, e-handel,
automatisering og uddannelse
Du vil modtage løbende undervisning - og selv undervise når du er klar
Du vil arbejde i Østerbros nye digitale kraftcenter, Vibenshuset som tilbyder
Københavns bedste udsigt, kvalitetsfrokost, auditorium, fitness, drinks på
tagterassen, fælles arrangementer og meget mere
Løn efter baggrund og kvalifikationer

Opgaverne
Du vil få ansvaret for at drive en gruppe ambitiøse kunder med støtte fra specialister og
strategikonsulenter i LIFTED. Som udgangspunkt vil du starte med at udfolde din
ekspertise indenfor styring af AdWords konti, og derefter gradvist håndtere flere
kanaler indenfor følgende hovedopgaver:
·
·
·
·
·
·

Udbygning

og vedligeholdelse af stærke kunderelationer
Planlægning af PPC strategi for den enkelte virksomhed
Opsætning af kampagner fra idé til resultatopsamling
Løbende optimering af kampagner
Afrapportering af indsigter og anbefalinger i et 360 graders salg- og
marketingperspektiv
Udarbejdelse af tilbud

Hvad kendetegner dig?
LIFTED er betroede forvaltere af virksomheders marketingbudgetter. Det kræver en
veludviklet økonomisk ansvarlighed og at du arbejder struktureret og detaljeorienteret
med værktøjer og tal.
Herudover er det vigtigt at du:
·
·
·
·
·
·
·

Kommer

med varme anbefalinger fra tidligere kunder eller kolleger
Instinktivt tager ansvar for at løfte kundernes indtjening
Har væsentlig erfaring med AdWords og Google Analytics
Har grundlæggende erfaring med digital medierådgivning og planlægning
Taler, skriver og formidler dansk samt engelsk i et letforståeligt sprog
Er selvstændig, flittig, tillidsvækkende og holder dig fagligt på tæerne
Har en relevant videregående kommerciel eller teknisk uddannelse

Ansøg
For yderligere informationer omkring denne stilling, kontakt venligst Jesper
Kjær-Christensen på tlf. +45 22655141 eller jkc@lifted.dk
Stillingen besættes snarest så send din ansøgning straks til info@lifted.dk
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