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6 ugers forløb

Praktisk digital 
markedsføring 
Kompetenceløft

Sammen kan vi mere.



Hvor gennemføres  
aktiviteterne
Undervisningen foregår i Provis lokaler Rådhustorvet 5, 4760 Vordingborg.

Parkering
For biler henvises til Rådhustorvets P-plads (se skiltning)  
Cykler mv. ved indgangen til Rådshustorvet 5.

Provi – Hvem er vi?
Provi er en konsulent virksomhed som arbejder med kursus- undervisnings- og 
vejlednings aktiviteter for personer uden for arbejdsmarkedet. Herudover løser 
vi opgaver for virksomheder, samt hjælper personer i job med ønsket jobskifte. 
Provi er desuden specialister indenfor konsulentarbejde inden for områderne: 
Karriererådgivning, Virksomhedsrådgivning, Marketing og EU projekter.

Se mere på www.provi.dk

Vestenborg Allé 2B / 4800 Nykøbing F. / Tlf. 54 86 06 04 www.provi.dk

Hvor gennemføres aktiviteterne

Undervisningen gennemføres i Provis lokaler Vejlegade 35, Nakskov.
Mere information

Parkering

For biler henvises til offentlige parkeringspladser 
uden tidsbegrænsning overfor ejendommen.
Offentlig transport: 
5 minutters gang fra Nakskov station .

Indgang og Facade ud mod rådhustorvet
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Formålet med kurset er at give et  kompetenceløft til dig som fleksjobber, som er 
med til at øge dine chancer for et job indenfor det administrative område.  

Vi klæder dig på og giver dig den nyeste viden inden for online marketing og 
værktøjer til professionelt at arbejde med dette ude i den enkelte virksomhed. 

Det handler om at give dem formlen til hvordan algoritmerne taler sammen 
og i dagens markedsføring hvor synlighed for virksomheder er blevet en af de 
vigtigste salgskanaler. 
Dertil får du værktøjer til at lave indhold, som engagerer på sociale medier og 
dermed skaber værdi for den enkelte virksomhed.

Undervisningen er inddelt i følgende overordnede 
overskrifter:

 > Hvad er de sociale medier og hvorfor skal man kunne arbejde profes-
sionelt med dem?

 > Strategi og formål (lær at lave en indholdsstrateg, finde formålet, skabe 
mål)

 > Skabe relevans for brugerne (målgrupper, sådan virker de sociale net-
værk, lyt, er du relevant, niche, produktion af videoer)

 > Skab det gode indhold (hvad er godt indhold, sæt dagsorden,  
fortællende, emotionelt og visuel kommunikation)

 > Planlægning og mål (indholdsplan og årshjul, valg af netværk)
 > Det rigtige indhold (hvorfor er det rigtige indhold så vigtigt? SEO, tekster 

til brug offline/online, mail og nyhedsbreve

Der vil i praktiktiden være hotline for hver enkelt fleksjobber fra forløbet i deres 
arbejde i den konkrete virksomhed.

GODKENDT TIL FLEKSJOB

6-UGERS FORLØB

PRAKTIK JOB
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Krav til dig som deltager
Forudsætningen for at blive visiteret til forløbet er at du har;

 > Erfaring i brugen af Pc’er og er internetbruger
 > Erfaring med Office pakken
 > Interesseret i at lære grundlæggende inden for social media
 > Positiv, motiveret og en teamplayer
 > Erfaring i et eller andet omfang med administrativt arbejde

Kursusform
Holdundervisning 3 dage om ugen kl. 10.00 og 12.00

 > Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.
 > Der er kursist pc til rådighed under hele forløbet.
 > Små hold (5-6 kursister)

Kursusbevis
Du vil modtage et kursusbevis som dokumentation for deltagelse på kurset.

Metoder
Vi arbejder med udgangspunkt i dig selv, og behandler dig med respekt, en-
gagement og værdighed om at nå målet – sammen med dig.

Underviserne
Du vil på kurset møde to af vores egne speialister inden for sociale medier og 
online markedsføring. Sammenlagt har de mere end 30 års erfaring.
I vil møde Robert Rej og Therese Brorsen - se mere om dem 
på vores hjemmeside www.provi.dk

Yderligere information:
Har du spørgsmål eller bare har behov for at tale med os, er du meget velkom-
men til at kontakte os på 5486 0604 og spørge efter en af vores konsulenter.

Provi
hjælper 
Dig mod
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