400 YH-POÄNG – Helsingborg, distans

MARKETING AUTOMATION
SPECIALIST

YRKESROLL
Som marketing automation specialist ska du
leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade
marknadsföringsinsatser baserat på data.
I rollen jobbar du bland annat med strategiutveckling, datahantering, kommunikation
och teknologilösningar.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Helsingborg och läses
på distans. Antal fysiska träffar är tio. Utbildningen berättigar
till studiemedel. För mer information, vänd dig till CSN. Den
studerande står själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
180206

INFO

om utbildningen

KURSER
Content Management�������������������������������������� 45 yhp
Customer relationsship management (CRM)������ 40 yhp
Examensarbete������������������������������������������������ 30 yhp
Kundcykel - RACE-modellen���������������������������� 30 yhp
Lagar och förordningar���������������������������������� 40 yhp
Lead Generation & Market Automation������������ 50 yhp
Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys� 50 yhp
Lärande i arbete 2 - Marketing automation������ 70 yhp
Social Media ������������������������������������������������ 35 yhp
Terminologi Digital marknadsföring ���������������� 10 yhp
Totalt

400 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under två år och omfattar
400 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår hemsida ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Digital marknadsföring och försäljning har haft en kraftig
tillväxt och yrkesrollen är efterfrågad av branschen. Via
mätningar som gjorts kan vi se att knappt hälften av
Sveriges företag gör digitala mätningar av kundbeteendet
i sina digitala kanaler.

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

Efter avslutad utbildning ska du kunna leda säljprocesser
och kampanjer, driva affärsmässiga förhandlingar på
engelska, tillämpa varumärkesbyggande marknadsföring

ANSÖKAN OCH KURSSTART

utifrån givna mål, leda en förändringsprocess med mera.

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

