
Online markedsføring af teknisk kursuscenter

Vi har brug for en ansvarshavende til at markedsføre den nye online E-
learningsportal  og  de  fysiske  kurser  hos  Rohde  Consultings  tekniske
kursuscenter i Esbjerg. Kursuscenteret har eksisteret i over 10 år og har
sammen med den nye E-learningsportal  brug for en online marketings
strategi. Kundesegmentet for de enkelte kurser er specifikke fagområder,
men  også  uddannelsesinstitutioner.  Man  skal  være  istand  til  at  kunne
udføre, samt teste sine ideer, og på en interaktiv måde skabe den rigtige
strategiplan for markedsføringen. 
 
Der er flere indgangsvinkler til denne stilling, men googles værktøjer og
synlighed herpå har vist sig vigtig for salget. Dette indebærer SEO og
andet online marketing f.eks. youtube. Andre markedstings kanaler kan
også inddrages og det vil være en fordel med kendskab til opbygning af
hjemmesider.  

Hvad forventer vi:

• En relevant uddannelse inden for IT/online markedsføring.
• Engelsk og dansk på godt skriftligt niveau.
• Forståelse for SEO og google værktøjer.
• Positiv og selvstændig.

Hvad får du:

• Være del af at opbygge en ny virksomhed ”TSE-Learning”
• Mulighed for at tage vigtige beslutninger og afprøve dem i praksis
• Udvide dine kompetencer med mulighed inden for:

◦ Hjemmeside udvikling
◦ SEO
◦ Video/foto

Om virksomheden:

Rohde Consulting; er et teknisk kursuscenter med rådgivning inden for
specifikke eltekniske områder. Rohde Consulting vil opnå vækst gennem
sin  nye  online  kursusportal.  TSE-learning  er  p.t.  et  brand  i  Rohde
Consulting.

TSE-Learning;  er  en  teknisk  kursusportal  der  er  nystartet  i  2020.
Kunderne er typisk folk der skal udføre tekniske opgaver i praksis, f.eks.
termografering eller trykprøve bygninger, elektriske test mm. 

Kontakt:

Bo Pedersen på mail brp@rohdeconsulting.com eller tlf. 28472092
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