
ADS-SPECIALIST (fuldtid og deltid) 

Outsource søger engagerede ads-specialister, der er vant til at 

navigere i de forskellige annonceringsformer. 

SELVKØRENDE MEDARBEJDERE, SOM ER KNIVSKARPE PÅ HÅNDVÆRKET. 

Vi søger en medarbejder, som har flair for alt, hvad der hedder annoncering, strategi og 

kommunikation. Din funktion bliver hovedsagligt at kunne tage strategihatten på og holde overblik 

over, hvordan man får det mest optimale ud af en Ads-konto. Hvis du kan dit kram, er vant til at 

håndtere Ads-konti og kan snakke specialisternes sprog, er det måske dig, vi mangler. 

HELT KONKRET BLIVER DINE FORNEMMESTE OPGAVER: 

• Rådgive og vejlede kunderne om deres muligheder 

• At komme med det strategiske overblik til kunden 

• At fungere som en del af marketing-afdelingen med fokus på Ads 

• At kunne bruge din erfaring med Ads til at udvikle dig endnu længere inden for branchen 

• At dykke ned i en given case og forholde dig til en problemstilling 

• At have fingeren på pulsen og arbejde målrettet på udarbejdning af løsninger til kunders 

Ads-konti 

VI FORESTILLER OS, AT DU… 

… Har en uddannelse bag dig, som reflekterer din faglige ekspertise inden for Ads. Du har måske 

erhvervserfaring fra bureauverdenen, men vigtigst af alt, så har du har styr på termi-nologien. 

Remarketing, retargeting, youtube-annoncering og display-annoncering hører alt sammen inden for 

dit solide erfaringsgrundlag. Du skal have styr på, hvordan man sætter en Ads-konto op og være i 

stand til at tage den derfra på problemfri vis. 

VI TILBYDER DIG… 

… Et spændende job, hvor du kan lave det, som du er god til. Du får mulighed for at kaste dig ud i 

en masse nye udfordringer, hvor der med garanti også vil være en overflod af læring, udvikling og 

viden, du kan suge til dig. 

Som Ads-specialist ved Outsource bliver du en del af et velfungerende team og du er en holdspiller. 

Vi er en virksomhed i vækst og tilbyder god løn og gode arbejdsforhold. 

ER DU VORES NYE ADS-SPECIALIST? 

Så send dit CV og en kort motiveret ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor du er vores nye ADS-

specialist til meb@outsource.dk  

Ansættelse pr. 1. februar eller hurtigst derefter. 



HVEM ER OUTSOURCE DK? 

Vores branche tillader ikke status quo, og vi arbejder derfor konstant på at udvikle og forbedre os. 

Vi sætter en ære i at levere en grundig og værdifuld markedsføring til vores kunder; alt fra Google 

AdWords, SEO-udarbejdelser til hjemmesider samt fængende magasiner og brochurer. Ingen 

opgave er for stor eller lille. 

Vi er 19 ildsjæle, som ånder og lever for den digitale og visuelle markedsføring. Vi tilbyder et 

uformelt og hyggeligt arbejdsmiljø med masser af arrangementer og et tæt kollegialt sammenhold. 

 


