
OUTSOURCE SØGER 
SEO PRAKTIKANT  
HOS OUTSOURCE LEDER VI EFTER 
PRAKTIKANTER, DER HAR MOD PÅ AT  
SUGE ERFARING TIL SIG INDENFOR SEO

Søger du en stilling som SEO-praktikant, og ønsker du at lære mere omkring konceptet 
SEO? Har du interesse for digital markedsføring, og vil du udvide dine kompetencer? 
Så er Outsource stedet for dig. 

Du kommer til at arbejde sammen med et kompetent team af specialister og eksperter, 
som har samme store interesse for digital markedsførings som dig. Du kommer til at 
have ansvar fra starten og vil hurtigt komme til at sidde med egne kunder. 

opleve: 

•Spændende og lærerigt praktikforløb.

•Selvstændige opgaver og tillid under ansvar.

•Lave dybdegående søgeordsanalyser, der skaber so-

lidt fundament for godt indhold.

•Teknisk gennemgang af kunders

hjemmesider.

•Optimering af landingssider med fokus på SEO.

•Content creation til websites med SEO for øje.

Din profil:

•Du er under uddannelse, indenfor

relevant område.

•Du har interesse inden for

digital markedsføring.

• Selvstændig og ivrig for at lære.

• Er udadvendt, social og en teamplayer, som er klar på

at arbejde både selvstændig og på tværs af afdelingerne.

•Dedikeret til dit arbejde.

Hos Outsource er det vigtigt for os, at vores 
praktikanter hele tiden udvikler sig og lærer nyt, 
samt får muligheden for at stå på egne ben. 
Derfor vil du hurtigt få ansvar for både nye og 
eksisterende kunder. 

Om du har erfaring eller ej, er ikke en vigtig 
faktor hos os. Vi står klar til at lære dig alt, hvad 
du får brug for, så du i sidste ende bliver en 
dygtig SEO-specialist. Du lærer at tage ansvar 
for dig selv og kunderne. Det er vigtigt, at du er 
glad for at kommunikere og samarbejde med 
kunder. 

Vi tilrettelægger din praktik efter din uddan-
nelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Hvis 
dette lyder som noget for dig, og du gerne vil 
være en del af fællesskabet hos Outsource – så 
send en ansøgning til: 

Kontakt SEO specialist Jonas Abrahamsen 
gennem mail: joa@outsource.dk 

Som praktikant hos Outsource vil du opleve:

Outsource A/S - Langenæs allé 21, 1. sal - 8000 Aarhurs C


