
KURSUS: DIGITAL HANDEL
6-7. oktober 2021, begge dage kl. 8-16
HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand. 
Corona har ændret virkeligheden for butiksansatte. Danskerne handler mere og mere 
online - både fordi, vi ønsker at minimere smitterisikoen, og fordi langt flere har fået 
øjnene op for, hvor let det er at handle på den måde. Derfor skal fremtidens butiksan-
satte være langt mere digitalt bevidste end tidligere. Så vil du klædes på til den nye 
virkelighed, så er det nu, du skal tilmelde dig.

Vores to-dages kursus i digital handel sker i samarbejde med Aarhus Business College, 
og du vil efterfølgende få et kursusbevis, som du kan bruge ifm. jobsøgning, lønfor-
handling, m.m.

På første kursusdag handler det om online tilstedeværelse. Vi vil arbejde med virksom-
hedens Google-profil - altså hvordan du tager ejerskab af den, og hvordan du arbejder 
aktivt med den. Du vil også få en introduktion til Trustpilot og lignende tjenester, og 
hvordan du som virksomhed kan bruge dem fordelagtigt. Vi vil også arbejde med 
sociale medier og gennemgå, hvordan du bruger Facebook og lignende i arbejdet med 
markedsføring og kundeservice. 
 
På anden kursusdag tager vi skridtet videre og gennemgår etablering og drift af web-
shop. Vi vil arbejde med processen omkring etablering af en webshop og praktiske 
forhold omkring drift af en webshop. Det er lettere, end du måske tror.

Tilmeld dig nu på hk.dk/kalender og bliv klædt på til fremtidens butiksjob.

Se praktisk info på bagsiden

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292228909


PRAKTISK
INFORMATION
Tid: 6.-7. oktober 2021, begge dage kl. 8-16

Sted: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand

Målgruppe: Medlemmer af HK Handel Østjylland

Underviser:  Casper Aagaard Nielsen, Aarhus Business College

Forplejning: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe med kage.

Pris: Gratis for medlemmer af HK Handel Østjylland, som betaler dit kursusgebyr.

Tabt arbejdsfortjeneste kan søges på forskellige måder, alt efter hvor du er ansat.
1. Hvis du er ansat på en virksomhed med overenskomst, kan du søge din kompetence-
fond om at få tabt arbejdsfortjeneste. Det gør du på www.kompetencefonde.dk. 
2. Hvis du er ansat på en virksomhed med overenskomst og virksomheden selv admi-
nistre fonden, skal du kontakte virksomhedens uddannelsesudvalg og høre hvorledes 
du griber det an.
3. Hvis du er ansat på en virksomhed uden overenskomst, kan du tale med din arbejds-
giver om at få betalt fri. Det er ikke et krav du har, men man kan ofte tale sig tilrette.
4. Hvis du er ledig, skal du udfylde blanket “oplysninger om uddannelse” på 
HK A-kassens hjemmeside, for at få dagpenge. Du finder blanketten her.

Tilmeld dig nu på hk.dk/kalender og bliv klædt på til fremtidens butiksjob.

https://www.kompetencefonde.dk/
https://www.hk.dk/raadogstoette/vaerktoejer/blanketter/andre-blanketter/oplysninger-om-uddannelse
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292228909

