
Sociale Medier
Facebook, Instagram, LinkedIn m.fl.

Arbejd professionelt med Facebook, LinkedIn, YouTube og Instagram og håndtér 
virksomhedens interaktion med brugere, samt den samlede kommunikation udadtil

Ønsker du at arbejde med sociale medier og håndtere virk-

somhedens kommunikation og interaktion med såvel til-

fredse, som utilfredse brugere? Så er dette kursus i Sociale 

Medier noget for dig. 

Kurset gør dig i stand til at arbejde professionelt med kom-

munikation i tekst, billeder og video for at varetage virksom-

hedens interesser og servicere brugerne bedst muligt. Du 

lærer at opbygge et komplet og sammenhængende social 

media-setup med Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube 

og andre sociale medier. Dertil lærer du at indtænke kom-

munikation og brugerinteraktion i dine løsninger, samt teste 

dette med anerkendte metoder. 

På kurset lærer du at varetage både intern og ekstern kom-

munikation på de sociale medier. Du lærer at forstå medie-

forbrug og -adfærd hos forskellige målgrupper, og samtidig 

lærer du at vurdere relevans af platforme, kanaler og medier 

i forhold til målgruppens behov og tilstedeværelse. 

Dette kursus er særligt rettet mod dig, der gerne vil arbejde 

som social media manager, kommunikationsmedarbejder, 

marketingkoordinator m.m.

Sociale Medier
• Introduktion til sociale medier 

   -herunder baggrund og forskelligheder 

• Undervisning i Facebook, LinkedIn, Instagram, 

   YouTube og andre sociale medier

   - herunder brugere og egenskaber

Kommunikation
• Netværkstankegangen og dennes indvirkning på 

   kommunikation og engagement 

• Viral kommunikation, salg og kundeservice på de 

   sociale medier 

• Opbygning af et community

• Planlægning af brugerinvolverende aktiviteter

Søgemaskineoptimering og trafikmåling
• Formulering af kritiske succesfaktorer for 

   tilstedeværelsen på de sociale medier

• Opbygning af en social mediestrategi 

   - herunder indpasning i eksisterende strategier

• Overvågning af omtale

• Måling af engagement og sentiment

• Ledelse i 2.0 verden 

• Formulering af politikker   

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  

Godkendt på national & regional positivliste

Facebook, LinkedIn & YouTube 

 

Undervisning 
5 dage om ugen



Kursusformen
 
Fremmøde
Alle hverdage fra kl. 09.00 til 15.00. Den ugentlige un-
dervisning er på i alt 30 lektioner, og der veksles mellem 
teori og praktiske øvelser. Der er pc, samt undervis-

ningsmateriale til rådighed under hele forløbet.

Online
Som online kursist følger du fremmødeundervisningen, 
men deltager hjemmefra på din egen computer. Skema, 
underviser samt undervisningsmateriale er det samme 
om du deltager som fremmøde eller online kursist.  
  

Karrierecoach
Uanset hvordan du deltager i kurset, så får du mulighed 
for at sparre med Itucations karrierecoach vedrørende 
CV, ansøgning og jobstrategi. Mere information følger 
ved kursusstart.

Andet
Sociale medier er et akademifag fra akademiuddan-
nelsen Kommunikation og formidling, som udbydes på 
vegne af KEA under Lov om Åben Uddannelse. Modulet 
kan afsluttes med en mundtlig eksamen.

Kommende kurser

Praktisk information

Godkendt på national positivliste  
Listetitel: Sociale medier 
Akademikode: 37607 

Godkendt på regional positivliste  
- se listenumre og listetitel på vores 
hjemmeside

Pris  
kr. 25.700 (ex. moms)
Ugepris: kr. 4.283,33 (ex. moms)

AR237 / betalingstilsagn sendes til
KEA Kompetence 
Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Kea@kea.dk Att.: KEA Kompetence / 
Itucation (sikker mail)

CVR-nr.: 31656206  /  P-nr.: 1015231099
Skolekode: 101613

 

Fremmøde eller Online

6 uger  

Dansk 

10 point (ved bestået eksamen) 

Gratis, hvis du er berettiget til et 
6-ugers kursus gennem jobcenteret

www.itucation.dk 
Eller kontakt Itucation, så hjælper vi dig

Itucation 
Svanevej 22  
2400 København NV 

Tlf. 7027 2784

kurser@itucation.dk (sikker mail)

www.itucation.dk

Kurset er for dig, hvis du...

 L Er motiveret og har ambitioner om at arbejde med 
kommunikation og sociale medier 

 L Har en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasiel 
uddannelse eller uddannelse på samme niveau 
samt min. 2 års erhvervserfaring  

Sociale Medier
 

Godkendt på 
den nationale og 

den regionale
positivliste

Kursusform

Varighed  

Sprog  

ECTS 

Pris 

Tilmelding

Kontakt

Information til a-kasser og jobcentre

 ¬ 04. april - 19. maj 2022

 ¬ 23. maj - 05. juli 2022

 ¬ 15. august - 23. september 2022


