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MARKETING AUTOMATION
SPECIALIST
Distansutbildning med fysiska träffar i Helsingborg
och Järfälla
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 strategi,
utveckling, datahantering, kommunikation och
teknologilösningar.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

400 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

MARKETING AUTOMATION SPECIALIST

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer totalt tio
fysiska träffar i Helsingborg eller Järfälla. Utbildningen är
CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Mer om utbildningen
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.
Efter avslutad utbildning ska du kunna leda säljprocesser
och kampanjer, driva affärsmässiga förhandlingar på
engelska, tillämpa varumärkesbyggande marknadsföring
utifrån givna mål, leda en förändringsprocess med mera.

LIA - Din genväg till ett jobb
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.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår
hemsida: www.ya.se

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

Kurser
Content Management�����������������������������������������������45 yhp
Customer relationsship management (CRM)�����������50 yhp
Kundcykel - RACE-modellen��������������������������������������30 yhp
Terminologi Digital marknadsföring�������������������������10 yhp
Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys���60 yhp
Lagar och förordningar���������������������������������������������20 yhp
Social Media�������������������������������������������������������������35 yhp
Lead Generation & Market Automation������������������50 yhp
Lärande i arbete 2 - Marketing automation������������70 yhp
Examensarbete����������������������������������������������������������30 yhp
Totalt: 400 yhp

