
Dato: 5. juli, 2021 

 

Vi søger en Studentermedhjælper, der gerne vil 

arbejde med Google Ads og/eller SEO. 
 

 

Jaskov Consult ApS søger en dygtig studentermedhjælper, der brænder for Google Ads (AdWords) og/eller 

SEO (søgemaskineoptimering). Arbejdstiden vil være på op til 10 timer om måneden. Der vil dog også være 

måneder uden opgaver. Det afhænger af, hvilke typer opgaver vores kunder efterspørger. Vi har fuld 

respekt for, at man – som student – har travlt med lektier o.a., og arbejdsopgaverne skal heller ikke gå 

udover dine weekender eller ferie. Du vil derfor få opgaverne fra os i god tid, og vil kunne lægge dine 

arbejdstimer fleksibelt, så du kan passe dine studier samtidig. 

 

Jaskov Consult ApS (www. jaskovconsult.dk ) er et lille Google Ads/SEO bureau beliggende i Virum. De fleste 

af vores kunder er beliggende i Storkøbenhavn og Sjælland. Men vi hjælper også kunder i det øvrige 

Danmark samt Norge og Sverige. Vi startede i 2014, og får en jævn strøm af nye, glade kunder. Derudover 

har vi vores fantastiske, faste kunder, som vi servicerer. Vi udvider derfor vores team. Vi har derfor brug for 

din hjælp ☺ 

 

Jobbet: 

- Typiske opgaver kan være: Udvikling og drift af vores kunders Google Ads konti. Søgemaskineoptimering/ 

SEO. Opsætning og udformning af annoncetekster. Effektmåling og overvågning af kampagner. Optimering 

af søgeord og annoncetekster. Rapportering og analyser. Diverse ad hoc-opgaver. 

- Løn: 130 kr/timen + feriepenge 

- Du har din egen computer, og kan arbejde hjemmefra (vi arbejder alle fra hjemmekontor). 

- Du får løbende oplæring, og du er altid hjerteligt velkommen til at spørge om hjælp ☺ 

 

Kvalifikationer: 

- Din profil: Du studerer cand.merc., læser på Københavns Universitet, på IT-universitetet e.lign. 

- Du har et kendskab til Google Ads og/eller SEO. Kendskab til Google Analytics og HTML er en fordel 

- Det er en fordel, hvis du også er Google Ads certificeret (men ikke et krav) 

- Minimum 1 års erfaring med Google Ads og/eller SEO 

- Gode dansk- og engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt 

- Du er analytisk, videbegærlig, hjælpsom og service minded. 

 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 

 

Send venligst din ansøgning + CV per email til Thomas Jaskov thomas@jaskovconsult.dk 

 

Hvis du måtte have yderligere spørgsmål angående jobbet, skal du være velkommen til at kontakte Thomas 

Jaskov på telefon 30111235 eller email thomas@jaskovconsult.dk 

 


