
LIA-Plats 2022 inom SEO
Vill du ta chansen att utöka dina praktiska egenskaper i SEO? Då har vi en plats för dig! Tacotech
är ett affiliatebolag där SEO är kärnan.

Vad kommer du att få göra?   🕵  ✍

Som LIA på Tacotech kommer du få ta del av arbetet att underhåller och förbättrar SEO-prestationen
på våra webbplatser.

Du kommer vara del av ett litet team och kunna vara involverad i alla steg från uppbyggnad till
förbättring. Att lära sig om SEO kommer inte vara enklare och du kommer få se hur någon som
arbetar med SEO-dagligen hanterar upp och nedgångar i den ständigt föränderliga algoritmen.

Vår målsättning är att du ska lära dig mer om:

● Relevanta SEO-verktyg
● Vad som praktiskt påverkar en webbplats ranking
● Djupdyk i Off-page/On-page SEO
● Korrelationen innehåll och ranking

Är du den som kommer att göra det? 🎓  😎

Vi söker dig som vill lära dig mer om SEO och samtidigt inte har problem att kavla upp ärmarna och
hjälpa oss med andra relaterade utmaningar för vår verksamhet.

Det är även meriterande om du har använt CMS-systemet WordPress eller har sysslat med
affiliate-marketing vid sidan av studierna. Som person är du först och främst en pålitlig lagspelare. Du
arbetar hellre noggrant än fort men ser till att vi följer vår SEO-strategi noggrant.

Om Tacotech 🌮  🚀

Tacotech är ett affiliatebolag som älskar internet. Hos oss får du vara med tidigt och vara med forma
vår framtid. Vi befinner oss för tillfället i en startup-fas där du har alla möjligheter att vara med
utvecklas och växa.

Trots vår storlek är vi modiga och bygger affiliate-webbplatser av hög kvalitet. Vi tror på långsiktighet,
fokus och smartness för att bli bättre än våra konkurrenter.

Ansökan och kontaktuppgifter

Praktiken är enligt skolans riktlinjer men gärna med placering vid Nytorget i Stockholm. Urval sker
löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Skicka din ansökan med ämne “LIA-plats 2022 (SEO)” till joel@tacotech.se


