
Bliv Digital Koordinator og få
Google-c	ertificeringer
Tusinder af virksomheder leder efter en som dig! Kickstart eller opdater 
din karriere med et intensivt kursus, der udstyrer dig med kompetencer til 
digital markedsføring. Tænder du på online kommunikation og på at optimere webshops og 
hjemmesider? Vil du knække koden til annoncering på sociale medier, og vil du lære at analysere 
webdata? Så kan forløbet Digital Koordinator være noget for dig. 

Tre lærerige undervisningsuger
KPI Communications og Jobcenter Aarhus tilbyder kursusforløbet Digital Koordinator for ledige 
i Aarhus Kommune. Forløbet varer ca. tre uger og er din billet til at komme tættere på et job i en 
lille eller mellemstor virksomhed. 

Forløbet foregår fysisk i Storcenter Nord samt evt. online
• Mandag d. 25. april til og med mandag d. 16. maj 2022

Få fyldt din digitale værktøjskasse op
Jobmulighederne er primært i små eller mellemstore virksomheder, hvor der er mange 
fagområder og muligheder for at prøve dine kompetencer som Digital Koordinator af. Gennem 
kurset får du en bred berøringsflade med forskellige emner inden for digital markedsføring og får 
fyldt din digitale værktøjskasse op.
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To	eftertragtede	certificeringer
På kursusforløbet ’Digital Koordinator’ indgår to eftertragtede certificeringer:
• En indledende certificering i Grundprincipperne inden for digital marketing, der skal tages 

inden kursusstart. Start	på	den	her: https://learndigital.withgoogle.com/succesonline/course/digital-marketing

•        En certificering i webanalyseværktøjet Google Analytics, der tages i løbet af kurset

Optagelseskrav
Hvem kan deltage? Du skal være registreret ledig hos dit Jobcenter i Aarhus kommune. Du er 
måske dimittend eller vil gøre dig mere attraktiv på arbejdsmarkedet. Du skal have en relevant 
uddannelsesbaggrund inden for fx kommunikation, grafisk design eller marketing – eller du skal 
have tilsvarende erhvervserfaring.

Obligatorisk infomøde og tilmelding
Der afholdes et obligatorisk infomøde om forløbet, hvor du kan lære mere om kurset.
• Infomødet afholdes onsdag d. 20. april kl. 10-11 (online)
Du modtager efter tilmelding et link til Zoom. Bemærk, at du kan tilgå Zoom enten via app 
eller browser.

Tilmelding til informationsmøde sker på ”Min side” på Jobnet.dk under ”Mine møder” og derefter 
”Book et møde”. Bemærk, at du til infomødet ansøger om en plads på forløbet. Du er dermed 
ikke sikret en plads fra start. Efter endt infomøde screener KPI Communications og Jobcenter 
Aarhus de indkomne ansøgninger og udvælger 39 kandidater. I screeningen lægges der vægt på 
uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og motivation for at deltage.

Spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål om optagelse, kan du kontakte Helle Veel 
fra Jobcenter Aarhus på tlf. +45 41 87 43 64 eller hhev@aarhus.dk.
Hvis du har spørgsmål til kursets indhold, så kan du kontakte Emma Øyås 
fra KPI Communications på emma@kpic.dk. 

Vi forventer at:

•        Du er motiveret for at deltage i kurset 
          fuldtid i tre uger

•        Du deltager aktivt i undervisningen

•        Du tager de nødvendige certificeringer

•        Du deltager i Matchmaking med 
          virksomheder

•        Du er indstillet på at starte din karriere 
          i en SMV

•        Du har din egen computer til 
          undervisningen

”Jeg må ærligt sige, at jeg ikke pt kan sætte en 
finger på noget, der skulle have været anderle-
des. Jeg synes det var et fuldstændigt fantastisk 
kursus, og jeg er så glad for at have deltaget.”  

- Deltager på Digital Koordinator Aarhus

”Vores underviser var god og energisk som un-
derviser. Det gjorde undervisningen spændende 
og engagerende. Mine medkursisterne var også 
godt engagerede og leverede et godt stykke 
arbejde.

- Deltager på Digital Koordinator Aarhus

Aarhus

Tilmeld dig ved at logge på Jobnet.dk og 
herefter vælge infomøde under ”Mine møder”


