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Lær om digital markedsføring og få et job med fremtid! 
 
Mange virksomheder er i fuld gang med at omstille sig til digital kommunikation. De flytter mere og mere 
aktivitet over på hjemmesider, webshops, Google, Facebook, online nyhedsbreve og sociale medier. Nogle 
virksomheder har svært ved at følge med, og mangler assistance.  
 
 
Vi tilbyder en 6 ugers uddannelse i digital markedsføring. Og sammen med 
den kan vi tilbyde garanti for et jobtilbud, hvor vi gør os umage for at matche 
ansøger og virksomhed. I forbindelse med jobtilbuddet er der desuden 4 ugers 
praktik. Vi kalder det FlexUd. 
 
Du bliver ikke superekspert eller computerhaj. Men du får en generel og 
praktisk brugbar viden om, opdatering af hjemmesider, hvordan man arbejder 
med webshop, alt det man kan med Google, herunder søgeordsoptimering, 
nyttig viden om sociale medier, annoncering på Facebook, og hvordan du 
laver og udsender et online nyhedsbrev. 
 
Der er ikke store adgangskrav. Det vigtigste er, at du er motiveret for at 
komme ud og gøre en forskel. Også selv om du ikke kommer til at arbejde 
med lige præcis det, du ellers er uddannet i. Almindeligt kendskab til 
Facebook, Google og anvendelsen af en PC er tilstrækkeligt. Resten skal vi nok 
lære dig. 
 
Ud over uddannelse i digital markedsføring, arbejder vi også lidt med 
selvværdsboost og ansøgningsteknik. 
 
Vores FlexUd konsulent kontakter lokale virksomheder og finder det rigtige 
jobtilbud til dig. Vi deltager naturligvis også i aftale om praktik og 
efterfølgende ansættelsesaftale i tæt samarbejde med dig og dit Jobcenter. 
 
Når du er tilmeldt modtager du startbrev, praktiske oplysninger og 
uddannelsesskema. 
 
Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte os! 
 
 
 
 
  
 
  

UDDANNELSE MED 
JOBGARANTI 

 
 6 ugers 

uddannelse i 
digital 
markedsføring  
 

 4 ugers praktik, 
samt garanti for et 
jobtilbud 
  

 Socialt netværk 
med andre 
kandidater 
 

 uddannelsesbevis 
og en personlig 
udtalelse  
 

 5-timers klippekort 
til faglig support  
 

 Hold på 6 – 10 
deltagere 
 

 Undervisning 
foregår lokalt i din 
kommune. 


