Specjalista Link Building to osoba odpowiedzialna za kreowanie i wdrażanie strategii link building w ramach
prowadzonych projektów. Posiada silne zaplecze techniczne, swobodnie porusza się w tematyce związanej
z pozycjonowaniem i optymalizacją stron www.

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.

•

Tworzenie, wdrażanie oraz prowadzenie strategii link building,

•

Zakup i wielostronna wymiana linkami pomiędzy stronami,

•

Negocjowanie warunków oraz oferowanie efektywnych rozwiązań w zakresie wymiany linków w witrynach
tematycznych,

•

Harvestowanie linków według określonych kryteriów,

•

Wyszukiwanie i Analiza linków przy pomocy m.in. Ahrefs, Majestic SEO,

•

Wyszukanie nowych skryptów oraz katalogów i witryn do zamieszczenia linków,

•

Przygotowywanie strategii profilu linków dla domen,

•

Opieka nad zapleczem pozycjonerskim.

•

Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze SEO, poparte sukcesami,

•

Znajomość zarówno White Hat, jak i Black Hat SEO,

•

Umiejętność tworzenia strategii link building,

•

Praktyczna znajomość programów do linkowania i automatyzcji,

•

Aktywne zainteresowanie oraz duża wiedza ogólna z zakresu SEO,

•

Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

•

Umiejętność zarzadzania czasem oraz projektami,

•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

•

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

•

Realny wpływ na prowadzone projekty,

•

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.).

