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Agència de màrqueting digital, precisa incorporar a un/a 
Junior, per donar suport al departament de SEO i SEM. 
 
Funcions 
 Entendre el món digital i com l’usuari, busca i compra per internet. 
 Saber realitzar cerca de paraules clau adequades al públic objectiu 

dels nostres clients. 
 Adaptar els textos d’un lloc web a l’usuari i fer-los persuasius. 
 Aprendre a maquetar articles en Wordpress seguint les 

recomanacions a nivell d’escriptura i HTML. 
 Aprendre a buscar articles d’interès per als nostres clients alineats 

amb els seus objectius i target. 
 Aprendre a crear petites campanyes de publicitat a GoogleAds i 

saber gestionar-les. 
  Aprendre a analitzar el rendiment de les accions a través de Google 

Analytics, qüestionar les dades i aprendre accions de millora 
continua. 
 

Requisits 
 Formació reglada ESO 
 Coneixements o disposició en eines digitals o principis de Wordpress 

o altres CMS. 
 Català, Castellà i Anglès. Molt bona ortografia i redaccions nivell alt 

d’Anglès. 
 Bona actitud. 
 Molt d’interès en el sector, curiós i motivat per créixer dins de 

l’agència. 
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Es Valorarà 
 Ganes d’aprendre, de créixer professionalment, de millorar, 

d’autoformar-se, de pensar fora dels estàndards. 
 Determinació de dir quan una cosa creus que no està ben feta. 
 Autoexigència a la feina. 
 Criteri a l’hora de prendre decisions o demanar ajuda. 

 

Contracte 
 Contracte eventual de 6 mesos amb opció de renovar. 
 De dilluns a divendres.    
 Teletreball de 10 a 14 hores amb flexibilitat d’horaris i es valorarà 

molt positivament 2 matins a la setmana presencial a l’oficina. 
 Salari de 600-700€/bruts mensuals (revisió salarial anual). 
 Valorable pagar el transport. 
 Cost de la formació realitzada a càrrec de l’empresa. 
 Pla de carrera sense límit. 
 Incorporació immediata. 

 
Població del lloc de treball 
 Sabadell 


