
Kickstart din virksomheds digitale vækst
med en Digital Koordinator

Drømmer du om succes med din hjemmeside, bedre placeringer i søgemaskiner eller 

mere liv på dine sociale medier? Så mangler du en topmotiveret Digital Koordinator, der 

stiller skarpt på din virksomheds digitale tilstedeværelse.

I et nyt samarbejde mellem Job7 og Google Succes Online inviteres lokale

virksomheder til faglig speeddating med Digitale Koordinatorer. Her kan du møde din

næste medarbejder til at udrette digitale resultater.

En Digital Koordinator har været på tre ugers intensivt kursus i digital markedsføring og 

er klar til at løse digitale opgaver. Med indgående kendskab til digitale værktøjer og 

markedsføringsstrategier kan en Digital Koordinator komme særligt små og 

mellemstore virksomheder til gode i alle typer brancher. En Digital Koordinator er også 

certificeret i Google Analytics og i ’Grundprincipperne inden for digital marketing’ fra 

Google.

Der er lavet matches mellem SMV’er og Digitale Koordinatorer fra mere end 50 hold 

i både Fredericia, Aarhus, Esbjerg, Tårnby og København, og succesen er til at få øje 

på: Næsten 100 % af de virksomheder, der deltager i Matchmaking, får en Digital 

Koordinator tilknyttet. 

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at få en skarp og topmotiveret Digital 

Koordinator tilknyttet din virksomhed. 

Mød din næste medarbejder som bl.a. kan:
• Optimere din hjemmeside
• Skabe resultater med SEO og betalt annoncering
• Arbejde strategisk med sociale medier og nyhedsbreve
• Generere mere trafik til din hjemmeside
• Arbejde med digital strategi



Det får din virksomhed ud af at deltage til matchmaking:
p Et gratis rekrutteringsarrangement med høj succesrate

p Du klarer alle jobsamtalerne på to timer

Effektiv rekruttering
Som virksomhed er dette en unik mulighed for at møde potentielle medarbejdere 

og finde kompetent og topmotiveret arbejdskraft til enten fastansættelse, 

virksomhedspraktik, løntilskud eller freelance.

Forberedelse til Matchmaking
Forud for arrangementet modtager du en oversigt over alle kandidater med deres 

profilbeskrivelse og kvalifikationer, og det giver dig en forsmag på de kandidater, som 

du vil møde til arrangementet.

Kandidaterne får også en oversigt over virksomhederne baseret på den

information, du udfylder ved tilmelding. Din information deles ikke med andre end 

kandidaterne på dagen.

Tilmeld dig vores kommende Matchmaking-arrangement
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 15:00 – 17:00

Lokation: TBA - fysisk (hvis omstændighederne tillader det) eller alternativt online

Det er gratis at deltage - kræver blot tilmelding. 

Tilmeld dig arrangementet her
https://googlesuccesonline.dk/event/matchmaking-Job7

https://googlesuccesonline.dk/event/matchmaking-Job7

