
 6 ugers  jobrettet uddannelse 
for ledige og ledige 
fleksjobbere - akademifaget 
e-handel

 Til alle som arbejder med e-handel,  

 eller  ønsker at gøre det!

 Webshop 
 master

Akademifaget E-handel er en del 
af akademiuddannelsen i Salg 
og markedsføring, der udbydes i 
samarbejde med 



I løbet af 6 uger, kommer vi omkring alt, hvad der er vigtigt at vide i forbindelse 
med e-handel. Akademifaget E-handel er opdelt i forskellige blokke, med hver 
deres fokusområde: Oprettelse af en webshop, økonomi & logistik, projektledelse, 
digital markedsføring, analyser og jura. Der er endda mulighed for to ekstra 
lektioner i Wordpress, og tilkøb af support til indkøring i nyt job.

  3 undervisningsdage om ugen (kl. 9.30-13.30). Resten er selvstudie.

  Erhvervsrettet og praktisk undervisning.

  Forudgående kendskab er ikke et krav.

  Efterfølgende gratis adgang til vidensdeling og erfaringsudveksling  
    i Humantas videndelingsprogram.

Akademifaget E-handel udbydes af Humanta i samarbejde med 

Hvordan er det lige med reglerne?  
 
Må du bare udsende nyhedsbreve? 
 
Hvordan gør du din webshop synlig? 

Hvad skal der til for at få succes?

Få svarene på E-handel Webshopmaster. 
Det er et praktisk anvendeligt akademifag 
i E-handel med 10 ECTS, hvor du lærer at 
arbejde med webshop, e-handel og digital 
markedsføring.
Det faglige indhold er målrettet de 
kompetencer erhvervslivet efterspørger.

E-handel vokser hastigt 
- og det bliver samtidig mere og mere komplekst. 



Dag 1 Introduktion. Hvad er e-handel? Hvor går udviklingen hen?

Dag 2 Webshoppens egenskaber og opstart af Webshop

Dag 3 Introduktion til e-commerce systemer - Administration 1

Dag 4 Introduktion til e-commerce systemer - Administration 2

Dag 5 Introduktion til e-commerce systemer - Administration 3

Dag 6 Introduktion til e-commerce systemer -SEO (teknisk)

Dag 7 SEO tekst - sådan skriver du den gode seo-optimerede webshoptekst 

Dag 8 DIGITAL MARKEDSFØRING - Google Ads - aktiv annoncering

Dag 9 DIGITAL MARKEDSFØRING - Sociale medier

Dag 10 DIGITAL MARKEDSFØRING - Sociale medier fortsat

Dag 11 DIGITAL MARKEDSFØRING - E-mail 

Dag 12  DIGITAL MARKEDSFØRING - Tekster til nettet

Dag 13  DIGITAL MARKEDSFØRING - Tekster til nettet fortsat

Dag 14 Google Analytics: Analyser og rapportering

Dag 15 Google Analytics: Analyser og rapportering fortsat

Dag 16 Økonomi & Logistik

Dag 17 Jura - personadata og handelsbetingeler + mental                                    
 eksamensforberedelse

Dag 18  Eksamen



Uddannelsessted: Randers

Opstart: 30. april 2019

Som ledig (gælder også ledige visiteret til fleksjob) har du mulighed for at få faget/
uddannelsen/kurset betalt via din a-kasse eller jobcenter. E-handel er godkendt som en del 
af akademifaget ”Salg og markedsføring” på den regionale positivliste for Øst- og Vestjylland 
samt på den landsdækkende positivliste (kursusnummer 37608).

Tilmelding på humanta.dk senest den 23. april. 

Yderligere information: Du er velkommen til at ringe eller skrive til os.  
Du kan ringe direkte til Allan Midtgaard på 4098 9216!

HUMANTA 
Burschesgade 12, 2. sal 
8900 Randers C 
info@humanta.dk 
Tlf. 4260 0774

Akademifaget 
E-handel udbydes 
i samarbejde med 


