Google Succes Online Digital Koordinator
Tusinder af virksomheder leder efter en som dig! Tag med ekspreselevatoren til et muligt job med masser af indflydelse og fremtid.
Tænder du på at arbejde med digitale værktøjer? Vil du gerne arbejde med
markedsføring på sociale medier og Google i en virksomhed? Så er forløbet
Google Succes Online Digital Koordinator måske noget for dig?

Turen er kommet til Aarhus
Google Succes Online og Jobcenter Aarhus er gået sammen om Digital
Koordinator-forløb for jobsøgende i Aarhus Kommune. Forløbene foregår fra:
•

Mandag den 28. oktober til og med fredag den 15. november 2019.

Forløbet varer tre uger og er din billet til at komme tættere på job i en lille eller
mellemstor virksomhed. Du får undervisning af en af Danmarks førende digitale
eksperter fra bureauet Webpuls.

Få masser af indflydelse
Jobmulighederne er primært i mindre virksomheder – det kan være ordinært, praktik,
løntilskud, freelance eller deltid – der er mange muligheder for at prøve dine kompetencer
som Digital Koordinator af. Du får en bred berøringsflade og masser af indflydelse.
SMV’ernes arbejde med digitalisering og vækst afhænger nemlig oftest af profiler som
dig.
Undervisningen består af:

Uge/dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09:00-13:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

1. uge

Fremtiden er digital

Den digitale
værktøjskasse

Intro til Analytics

Kom godt i gang
med Analytics

Certificering i
Analytics

09:00-13:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-14:00

2. uge

Digital strategi og
budgettering

Byg en landingside

Organisk trafik til
din side

Betalt trafik til din
side

Præsentation af
landingsside

09:00-12:00

Hjemme

09:00-15:00

Hjemme

09:00-14:00

3. uge

Præsentation af
case

Gruppearbejde

Eksperthjælp

Gruppearbejde

Præsentation af
løsningsforslag

Optagelseskrav og tilmelding
Hvem kan deltage? Du skal være registreret ledig hos dit Jobcenter i Aarhus kommune. Du er måske
dimittend og vil gerne i gang på arbejdsmarkedet. Du skal have en relevant uddannelsesbaggrund – fx fra
BSS, Erhvervsakademi Aarhus, journalistik, kommunikation eller andet.
Det er en væsentlig forudsætning at have en pc/mac eller tablet for at gennemføre forløbet. Derudover
skal du medbringe høretelefoner.

Infomøder den 22. oktober
Der afholdes et obligatorisk infomøde omkring forløbet, hvor du kan høre nærmere om kursets indhold
og krav. Infomødet afholdes onsdag den 22. oktober
hhv. kl. 09:00-10:00, 10:45-11:45 og 12:30-13:30 i
Storcenter Nord på Finlandsgade 17, 8200 Aarhus
N. Bemærk, at det afholdes i mødelokale 4. Du skal
kun deltage i ét.

Vi forventer at:

Du skal medbringe et kort og præist CV inklusive kort motivation for deltagelse på kurset i print
(max. 1 side).

- Du deltager i hele forløbet

Tilmelding til informationsmøde sker på ”Min side”
på Jobnet.dk under ”Mine møder” og derefter”Book
et møde”. Bemærk, at du ved tilmelding til infomødet
samtidigt ansøger om en plads på forløbet. Du er dermed ikke sikret en plads fra start.
Efter endt infomøde screener Google Succes Online
og Jobcenter Aarhus de indkomne ansøgninger og
udvælger 32 kandidater. I screeningen lægges der
vægt på uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og
motivation for deltagelse.

- Du er motiveret for at deltage
- Du deltager aktivt i undervisningen
- Du tager de nødvendige certificeringer
- Du tager certificeringen i Det Digitale Værksted
inden du starter forløbet: https://learndigital.
withgoogle.com/succesonline

- Du deltager i matchmakingen med virksomhederne
- Du er indstillet på at starte din
karriere i en SMV som minimum i en praktik
- Derudover skal du selvfølgelig gå til jobsamtaler
og obligatoriske møder med jobcenter/A-kasse

”Hele forløbet har været fantastisk - jeg ville uden
at blinke anbefale det til andre pga. dets fokus på
konkrete cases og Sonny Leachs glimrende evne til
at lære fra sig. ”

Spørgsmål?

- Deltager på Digital Koordinator i Aarhus

Hvis du har spørgsmål vedr. infomødet eller optagelse på forløbet, skal du ringe til Christel Elgaard på 29
20 79 16 eller Helle Veel på 41 87 43 64 fra Jobcenter
Aarhus.

” Efter at have gennemført ‘Digital Koordinator’-forløbet er mine digitale kompetencer blevet styrket
både i teori og praksis, og samtidigt har jeg fået to
certificeringer, der styrker mit cv. Jeg har desuden
fået job. Jeg vil derfor varmt anbefale ledige at
deltage i forløbet.”

Ring eller skriv til Hannah Plaschke fra Google Succes
Online på 50 35 34 39 eller hannah@ivaekst.dk, hvis
du har spørgsmål vedr. det indholdsmæssige omkring

- Deltager på ‘Digital Koordinator’-forløb i København

Tilmeld dig ved at logge på jobnet.dk og herefter under ’mine møder’
vælge infomøde

