
Vil du hjælpe en virksomhed 
med overlevelse og vækst?

En ud af fire landede et job 
én uge efter endt forløb

2.000 virksomheder leder efter en en som dig! Tag med eks-
press-elevatoren til et muligt job med masser af indflydelse og 
fremtid. Tag hul på foråret med nye digitale kompetencer.
 
Tænder du på at arbejde med digitale værktøjer? Vil du ger-
ne arbejde med markedsføring på Facebook og Google i en 
virksomhed? Så er forløbet Digital Koordinator måske noget for 
dig?

Succes Online og Københavns Erhvervshus starter nyt Digital 
Koordinator-forløb mandag den 9. april. Forløbet varer tre uger 
og er din billet til at komme tættere på job i en lille eller mel-
lemstor virksomhed. Du får undervisning af én af Danmarks 
førende digitale eksperter. Du får undervisning i:

Uge/dag 

1. uge

2. uge

3. uge

Mandag

Fremtiden er digital 
og den digitale 
værktøjskasse

Den digitale 
værktøjskasse

Kom i gang med 
AnalyticsIntro til Analytics

Certificering i 
Analytics

Digital strategi og 
budgettering

Byg en landingside Betalt trafik til din 
side

Organisk trafik til 
din side

Præsentation af 
landingside

Præsentation af 
SMV-case

Gruppearbejde Eksperthjælp Gruppearbejde Præsentation af 
løsningsforslag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9:00-13:00 9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-13:00

9:00-12:00

9:00-15:00

Hjemme

9:00-15:00 9:00-15:00

9:00-13:00

9:00-14:00



Få masser af indflydelse

Du åbner den digitale værktøjskasse og bliver certificeret, så du har bevis på, at du kan det, som mange 
virksomheder efterspørger. Du skal derudover komme med løsningsforslag til, hvordan en SMV løser konkrete 
og nuværende udfordringer. I slutningen af forløbet præsenterer du, sammen med den øvrige gruppe, jeres 
løsningsforslag for ejeren af virksomheden.
 
Forløbet starter mandag den 9. april og varer til og med torsdag den 26. april.

Jobmulighederne er primært i mindre virksomheder – det kan være ordinært, praktik, løntilskud, freelance, 
deltids – 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.
 
Hvem kan deltage? Du skal være registreret ledig hos Karrierecentret eller Jobcentret for Unge. Du er måske 
dimittend og vil gerne i gang på arbejdsmarkedet. Du skal have en relevant uddannelsesbaggrund – fx fra CBS, 
KEA, IT-U, journalist, kommunikation eller andet. Vi screener alle ansøgninger, så din tilmelding på hjemmesi-
den er derfor ikke en garanti for at kunne starte forløbet.

Du skal være motiveret, og vi forventer, at du deltager 
i hele forløbet, når du tilmelder dig. Du skal også være 
motiveret til at benytte dine nye kompetencer ude i en 
SMV i en jobåbning.

Lige efter forløbet skal du deltage i et matchmaking-ar-
rangement med virksomheder, som efterspørger dine 
kompetencer.

Det er en væsentlig forudsætning at have en pc/mac el-
ler tablet for at gennemføre forløbet. Derudover skal du 
medbringe høretelefoner.

Vi holder to infomøder – du skal deltage i ét af dem for 
at starte forløbet: Fredag den 23. marts, kl. 13.00 – 14.00 
eller fredag den 6. april, kl. 13.00 – 14.00. 

Adressen er:

Københavns Erhvervshus
Nyropsgade 1
1601 København V

Spørgsmål?
Ring eller skriv til Jette V. Kristensen, Københavns Er-
hvervshus på jvk@erhverv.kk.dk eller 26 32 22 83, hvis 
du har spørgsmål vedr. optagelse på forløbet.

Ring eller skriv til Hannah Plaschke, Succes Online på 
hannah@ivaekst.dk eller 50 35 34 39, hvis du har spørgs-
mål vedrørende det indholdsmæssige.

” Efter at have gennemført ‘Digital Koordinator’-for-
løbet 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.”

- Deltager på ‘Digital Koordinator’-forløb

Tilmeld dig nu på dinvirksomhedonline.dk/digitalkoordinator

Vi forventer at:
- Du er motiveret for at deltage

- Du deltager aktivt i undervisningen

- Du tager de nødvendige certificeringer

- Du deltager i hele forløbet

- Du deltager i matchmakingen med virksom-
hederne

- Du er motiveret for at starte din 
karriere i en SMV

- Derudover skal du selvfølgelig gå til jobsam-
taler og obligatoriske møder med jobcen-
ter/A-kasse 


