Analista SEO
Quer ser o primeiro resultado orgânico da nossa busca? Então vem junto e conheça as
palavras-chave para entrar na nossa SERP! ;)
Estamos procurando um profissional com boa experiência nas melhores práticas e
ferramentas de análise para SEO. Queremos aquela pessoa que vai identificar
oportunidades de melhoria, testar de maneira rigorosa e ajudar nosso time a executar as
mudanças necessárias para estarmos nos primeiros lugares dos buscadores.
Responsabilidades
- Monitorar os indicadores de SEO e saúde do site
- Identificar oportunidades de melhorias, especificar as mudanças necessárias e
garantir correta implementação
- Coordenar a estratégia de conteúdo
- Otimizar landing pages
- Trabalhar em conjunto com outros membros da equipe do marketing em busca de
oportunidades de negócios acionáveis, estratégias de conversão, links externos etc.
- Dar suporte ao time de desenvolvimento e produto
Requisitos
- Experiência técnica em SEO
- Experiência com ferramentas como GA, GSC, SEMRush, Moz, ahrefs e outros
- Experiência em Excel, Data Studio e ferramentas para análise de dados
- Conhecimentos de JS e CSS
Desejável: Experiência em programação; WordPress; certificações
Benefícios
- VR/VA e VT
- Plano de saúde + odontológico e seguro de vida
- Subsídio para aulas de inglês e ginástica funcional
- Convênio com o Sesc
- Ginástica laboral
- Horário flexível
- Sem dresscode. Pode vir de pijama se quiser. Sim, isso já aconteceu.
Sobre a Lendico
Lendico é uma fintech que oferece empréstimos pessoais com taxas mais justas e
adequados ao perfil de cada cliente. Os empréstimos são realizados 100% online,
eliminando a complexidade e os custos dos bancos tradicionais.
Nossa empresa é diversa, inclusiva e composta por pessoas realmente incríveis que
trabalham duro para transformar o mercado de crédito no Brasil. O escritório fica em
Pinheiros ao lado do metrô e terminal de ônibus e tem um ambiente descontraído, com
mesa de sinuca e play station que não servem só de enfeite e são palco de altas disputas.
Gostou da gente? Mande seu CV para gleyce.oliveira@lendico.com.br e vamos nos
conhecer!

