Operativ digital kommunikatör
hösten 2017

Ett framtidsyrke med stor efterfrågan!

Tekniken har under de senaste åren skapat stora möjligheter för företag och organisationer att
kommunicera sina budskap. I utbildningen till Operativ digital kommunikatör får du lära dig hur
företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation, hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar
budskap.
Du får en strategisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en digital
närvaro som är kopplad till företags och organisationers övergripande affärs- och kommunikationsmål. Du får bland annat också lära dig om medielandskapet, att skapa och genomföra
digitala kampanjer samt att bevaka vilka trender som finns inom digital marknadsföring.
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Om utbildningen
Utbildningen ger dig 300 yh poäng under 1,5 år, en vecka motsvarar 5 yh poäng.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på Campus Västra Skaraborg/Lidköping med
sändning till Uddevalla och Borås, där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre
dagar i veckan.

Praktik (LIA - lärande i arbete)

Kursinnehåll
•

Affärs- och organisationskunskap

•

Analys och rapport

•

Content marketing

•

Digital produktion

•

Juridik för kommunikatörer

•

Kommunikation i digitala medier

•

LIA 1

•

LIA 2

•

Projektmetodik i digitala projekt

•

Trendspaning/Omvärldsbevakning

Under sammanlagt 18 veckor, nästan en tredjedel av utbildningen,
är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i
arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt
läge.
LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att
arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt
nätverk inför kommande anställning.

Framtiden

Investeringarna ökar kraftigt i digitala medier, som är kostnadseffektiva. Alla företag och organisationer som har behov av att
synas och marknadsföra sig mot sina kunder och leverantörer
behöver bli digitaliserade i sin kommunikation. Företagen har
svårt att hitta den spetskompetens de söker inom information
och kommunikation, arbetsutsikterna är därför goda. Din kompetens som Operativ digital kommunikatör kommer därför att vara
efterfrågad.

Lidköping
huvudort
Uddevalla
Borås

Utbildningsorter: Borås, Lidköping, Uddevalla
Utbildningsanordnare: Campus Lidköping

Behörighetskrav
• Behörighet för YH-utbildning.
• För utbildningen krävs lägst betyg G/E i följande kurser 		
SvB/2, EngB/6, MaA/1 eller motsvarande förvärvad kompetens i
arbetslivet. För utbildningen krävs också Medieproduktion 1 samt
Medier, samhälle och kommunikation 1 eller motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

Komplett information och ansökningsinstruktioner hittar du på
www.campus.lidkoping.se/program
Kontakt: Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se

Utbildningsanordnare Campus Västra Skaraborg
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