Head of SEO to osoba zarządzająca departamentem Intredo SEO. Odpowiada bezpośrednio przed zarządem za realizację
strategii rozwoju działu oraz za wyniki osiągane przez zespół. Jest odpowiedzialna m.in. za rozwój know-how, budowanie
zespołu specjalistów, prowadzenie i nadzór nad projektami.

Intredo SEO pracuje dla klienta wewnętrznego, którym są pozostałe departamenty i spółki należące do Grupy Intredo.
Realizuje projekty osadzone w najbardziej konkurencyjnych branżach takich jak finanse, farmaceutyka, health & beauty.
Do zadań działu należeć będzie również optymalizacja i pozycjonowanie serwisów internetowych rozwijanych przez
Grupę Intredo w ramach planowanej działalności wydawniczej. Intredo SEO działa międzynarodowo, pozycjonuje na
większości rynków europejskich oraz na wybranych rynkach poza terytorium Europy.

•

Realizacja strategii rozwoju działu,

•

Prowadzenie projektów i realizacja wytyczonych celów,

•

Zarządzanie, opieka, motywowanie i dbanie o rozwój zespołu,

•

Zarządzanie i planowanie rozwoju zaplecza pozycjonerskiego,

•

Weryfikacja i zarządzanie wdrożeniem opracowanych strategii link building,

•

Bieżąca analiza efektywności prowadzonych działań oraz tworzenie rekomendacji do optymalizacji procesów,

•

Tworzenie nowych koncepcji niekonwencjonalnych działań, które przyczynią się do umocnienia pozycji serwisów
w wyszukiwarkach,

•

Przegląd i implementacja najnowszych technologii dostępnych na rynku, a także śledzenie nowych trendów
w obszarze SEO/SEM, w celu zapewnienia wzrostu know-how w dziale,

•

Ścisła współpraca z Zarządem oraz innymi działami wewnątrz firmy (Creative, Media, IT).

•

Minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze SEO, poparte sukcesami,

•

Doświadczenie na stanowisku kierowniczym/zarządzającym,

•

Praktyczna umiejętność budowania zaplecza pozycjonerskiego, link buildingu oraz ruchu na stronach www,

•

Znajomość narzędzi wspomagających i automatyzujących działania SEO,

•

Aktywne zainteresowanie trendami w branży internetowej oraz e-commerce,

•

Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność zarzadzania czasem oraz projektami,

•

Umiejętność pracy pod presją czasu i przystosowywania się do szybko zmieniającego się środowiska,

•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

•

Pracę w gronie nieprzeciętnych i zaangażowanych pasjonatów e-commerce oraz Internetu,

•

Realny wpływ na prowadzone projekty i szeroki zakres odpowiedzialności,

•

System wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń pracowniczych,

•

Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole oraz wiele okazji do integracji,

•

Prywatną opiekę medyczną i pakiet Multisport,

•

Chillout room z wygodną kanapą i konsolą do gier oraz biblioteczką,

•

Służbowy identyfikator wykonany z najwyższej jakości plastiku ;-)

Wypełniając aplikację zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych przez Intredo Media
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

