
 

Jacobsen Plus søger en Google Ads/PPC specialist 

 

Brænder du for at lægge en knivskarp PPC-strategi og har du erfaring med Google 

Ads? Kribler det i fingrene, når du hører ord som Google Search kampagner, Google 

Shopping, Google Display og SoMe-annoncer? 

 

Vi søger lige nu Google Ads Specialist i vores E-commerce-afdeling i Horsens og er 

derfor på udkig efter en passioneret medarbejder, der er klar til at hjælpe os med at 

løfte vores onlinesalg på Jacobsenplus.dk. Der skal løbe digitalt blod i dine årer, og du 

skal gerne have erfaring med annoncering på Google Shopping, opsætning af tracking 

og behandling af produktfeeds. Det absolut vigtigste er dog, at du brænder for dit fag 

og har lyst til at overvåge og opdatere vores produkter for bedst mulig performance. 

 

Udover ansvar og arbejde med Google Ads og paid marketing også, forventes at 

bidrage med forretningsudvikling på tværs af hele forretningen. 

 

  

Dine ansvarsområder bliver at…  

•   Udføre og forbedre Google Ads ift. søgning, shopping, display og remarketing 

•     Optimere PPC på alle vores digitale platforme, såsom Google, SoMe, YouTube, 

       prissammenligningssider osv. 

•     Rapportere, analysere og tracke trafik for at forbedre konverteringer mod 

       Jacobsenplus.dk og butiksbesøg. 

  

Foretrukne kvalifikationer:  

•   Du har minimum 2 års erfaring med PPC-optimering på tværs af forskellige 

       kanaler. 

•   Du har tekniske færdigheder, er data-drevet i din tilgang, og foretrækker at  

       arbejde med numeriske data. 

•   Du har erfaring med Google Ads og shopping, og kan derudover begå dig i  

       Google Analytics, Tag Manager og Data Studio. 

•   Du kan tale og skrive både engelsk og dansk på et professionelt niveau. 

 

Vi tilbyder:  

•   Du bliver en del af en spændende digitaliseringsrejse, hvor vi har valgt at  

       investere i den digitale kunderejse. Sammen med resten af Marketing og E- 

       Commerce afdelingen, vil du bidrage til denne succes. 



• Chancen for at blive en del af en performance-orienteret og dynamisk 

organisation, samt muligheden for at tage del i Jacobsen Plus' fremtidige 

vækst. 

• Muligheden for at tage ansvar i en hurtigt udviklende forretning og drive din 

egen personlige og professionelle udvikling – kun dine ambitioner sætter 

grænser. 

• En inspirerende, dynamisk og flad virksomhedskultur som vi dyrker og 

udvikler med stolthed. 

 

Om Jacobsen Plus  

Vi er en familiedrevet detailvirksomhed i vækst. Vi er eksperter i interiørprodukter og 

belysning fra nogle af de bedste designere og leverandører fra hele verden. Og du 

finder tilmed det hele og lidt til på Jacobsenplus.dk. 

 
Lyder det som noget for dig? Send ansøgning og CV hurtigst muligt til 

ansoegning@jacobsenplus.dk. Samtaler afholdes løbende og ansættelse snarest 

muligt. 
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