
Extrajobb/timanställning	  inom	  online-‐
marknadsföring	  och	  SEO	  
Vill	  du	  lära	  dig	  och	  få	  arbetslivserfarenhet	  inom	  onlinemarknadsföring	  och	  
sökmotoroptimering?	  Wall	  Cloud	  Productions	  AB	  söker	  nu	  en	  person	  som	  utöver	  
tex	  studier	  vill	  arbeta	  extra	  (c:a	  10	  h	  /	  veckan)	  med	  att	  marknadsföra	  företagets	  
webbplatser	  tex	  Presenttips.se,	  BoUpplysningen.se	  och	  KalkyleraMera.se.	  
	  
Arbetsuppgifter:	  
	  

• Arbeta	  praktiskt	  med	  att	  utföra	  strategier	  inom	  sökmotoroptimering	  
skapade	  av	  en	  professionell	  SEO-‐konsult.	  	  

• Skriva	  blogginlägg	  och	  artiklar	  samt	  kommentarer,	  foruminlägg	  ,	  tipsa	  
bloggare,	  skapa	  virala	  kampanjer	  och	  liknande	  aktiviteter	  på	  nätet.	  

• Marknadsföring	  via	  sociala	  media.	  
	  

Kvalifikationer:	  
	  

• Gärna	  student	  inom	  webb,	  journalistik,	  marknadsföring	  eller	  IT.	  
• Mycket	  noggrann,	  intiativrik,	  självgående	  och	  ansvarstagande	  –	  

jobbet	  är	  mycket	  fritt	  vilket	  kräver	  att	  du	  kan	  ta	  ansvar	  för	  ditt	  resultat.	  
• Mycket	  god	  svenska	  –	  du	  kommer	  kommunicera	  mycket	  i	  skrift	  och	  det	  är	  

viktigt	  att	  du	  kan,	  och	  gillar	  att,	  skriva.	  	  
• Du	  kan	  dedikera	  c:a	  10h	  i	  veckan	  –	  och	  att	  du	  kan	  göra	  det	  under	  en	  

längre	  tid	  framöver.	  
	  
Det	  är	  meriterande	  om	  du	  kan	  Wordpress	  samt	  kan	  kommunicera	  i	  skrift	  på	  
engelska.	  Du	  behöver	  inte	  ha	  någon	  erfarenhet	  inom	  onlinemarknadsföring	  eller	  
sökmotoroptimering	  men	  det	  är	  meriterande.	  Tanken	  med	  tjänsten	  är	  att	  du	  ska	  
växa	  in	  i	  en	  roll	  där	  du	  i	  slutändan	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  
sökmotoroptimering	  och	  marknadsföring	  så	  det	  är	  bra	  om	  du	  siktar	  på	  en	  
karriär	  inom	  detta	  område.	  
	  
Allt	  arbete	  är	  på	  internet	  så	  du	  kan	  arbeta	  när	  du	  vill	  och	  var	  du	  vill.	  Vi	  träffas	  
dock	  regelbundet	  för	  att	  se	  till	  att	  arbetet	  flyter	  på	  och	  att	  du	  kan	  ställa	  frågor	  
etc,	  därför	  är	  det	  praktiskt	  om	  du	  bor	  i	  Stockholm.	  
	  
Ansök	  genom	  att	  mejla	  Christoffer	  Björkwall	  på	  christoffer@wallcloud.se,	  så	  
snart	  som	  möjligt	  (senast	  den	  28/9).	  För	  frågor	  ring	  070-‐453	  40	  14	  eller	  mejla.	  	  
	  

	  
Wall	  Cloud	  Productions	  AB	  är	  ett	  litet	  renodlat	  
webbföretag	  som	  utvecklar	  och	  driver	  smarta	  och	  
användbara	  webbplatser.	  Företaget	  är	  baserat	  i	  Stockholm	  
och	  har	  två	  anstöllda	  samt	  underkonsulter	  över	  hela	  
världen.	  


