
VSI-Group søger en PPC-specialist til vores kontor i Chiang Mai. 

Har du erfaring med PPC på tværs af kanaler, er analytisk stærk og 
søger du efter en central rolle i et dansk udenlands eventyr?  
Så er dette din chance!

Dine primære opgaver vil bestå i at opsætte, optimerer og administrerer 
kampagner på tværs af kanaler, for vores danske kunder. 

Er du den næste
PPC
SPECIALIST
til vores kontor i
THAILAND?

Ansvarsområder 
Du vil blive en del af et dansk marketingteam, hvis primære opgave er at skabe resultater for vores 
danske kunder. 

Du vil have ansvaret for at optimere og analysere vores kunders markedsføringsaktiviteter og sikre at 
vi altid skaber de bedste resultater.

Herudover ønsker vi at være det mest innovative bureau i branchen, så du skal være klar på at lære 

nyt og iværksætte nye tiltag, som kan skalere vores kunders omsætning. 

    • Opstart og opsætning af nye kunders kampagner, primært på Facebook og Google 
    • Strategiske planlægning 
    • Afrapportering af resultater, nye tiltag og strategier til projektleder samt kunder.  
    • Videreudvikle PPC-strategier for vores eksisterende kunder
    • Holde dig opdateret inden for ændringer og nye tiltag vedr. PPC
    • Udarbejde markeds - og konkurrent analyser
    • Overholde budgetter og sikre mest muligt ud af indrykningsbudgettet

Du vil derudover have ansvaret for:



Hvis du ved at dette er lige en stilling for dig, så 
ansøgning nu ved at sende dit CV samt en kort 
motiveret ansøgning til: 
annemette@vsi-group.dk. 

Vi afholder samtaler løbende, så send 
gerne din ansøgning hurtigst muligt. 

VSI-Group, no. 9/9 - Soi Srimongkol 3 T. Patan Subdistric, M Chiang Mai 50000

Fuldtid

Start september eller når Corona tillader det. 

Arbejdssted:

Stillingstype:

Tiltrædelse:

Send din ansøgning
Har du spørgsmål eller vil du høre mere 
om stillingen?  Så er du altid velkommen 
til at kontakte Annemette Møhl på
annemette@vsi-group.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Hvem er vi?
VSI-Group er en dansk ejet virksomhed, som har haft kontor i Thailand i snart 10 år. 
Kontoret består af danskere og thailændere som arbejder sammen på kryds og tværs. Du vil blive en 
del af et danske marketingteam, hvor der er højt til loftet og masserer af ansvar. Vi tror på den gode 
idé og der er aldrig langt fra idé til handling. 

Marketingafdelingen er i stigende vækst, med mange spændende projekter i pipelinen. 

    • En spændende hverdag i et unikt kontormiljø
    • En arbejdsplads med en masse sociale arrangementer og venlige kollegaer 
    • Frihed under ansvar
    • Mulighed for løbende uddannelse 
    • En meget attraktiv løn i forhold til thailandske standarter
    • Muligheden for at flytte til fantastiske Thailand og tage på udflugter i weekenden, eller tilbringe den 
      ved den nærmeste pool
    • Thailandsk arbejdstilladelse
    • En tur/retur flybillet til Danmark årligt
    • Hotel el. lejlighed indtil du finder dit ejet

Vi tilbyder:

Hvem søger vi 
Grad af uddannelse er ikke det første vi kigger på, når vi skal finde vores nye medarbejdere. Det 
vigtigste er, at du har stor interesse for PPC og bliver motiveret af at skabe resultater. Du opfanger 
tendenser og muligheder data og er i stand til at optimere ud fra dette.

Derudover skal du selvfølgelig være villig til at flytte til solrige Chiang Mai i Thailand. 

    • Kan håndtere Google Ads og Facebook Ads konti med stort budget
    • Har erfaring med strategisk planlægning vedr. PPC
    • Har en analytisk tilgang til dit arbejde
    • Er opdateret på de nye tendenser indenfor PPC
    • Er klar på at møde nye mennesker og respekterer den Thailandske kultur som vi arbejder i
    • En teamplayer, der kan samarbejde med andre for at skabe de bedste resultater 
    • Har lyst til at arbejde i højt tempo

Vi ser gerne, at du: 


