
Är du kreativ och gillar att göra rese-
arch? Då är yrkesutbildningen Assi-
stent marknadsföring - nationellt yr-
kespaket något för dig! Under utbild-
ningens gång får du kunskaper i 
grundläggande företagande och ent-
reprenörskap.  

Efter utbildningen kan du jobba på ett företag, i 

en organisation eller på en myndighets marknads-

avdelning. I ditt arbete som assistent inom mark-

nadsföring kan det bland annat ingå arbetsuppgif-

ter som att planera och genomföra olika kam-

panjer. Du arbetar med att ta fram olika inform-

ations- och reklam material.  

Utbildning ger dig förmåga att möta och kommu-

nicera med människor både inom affärsrelationer 

och med kollegor. Du lär dig grundläggande kun-

skaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i 

arbetslivet samt får utveckla en förmåga att arbeta 

säkert och ergonomiskt.  

 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen  

behöver utbildningen kompletteras med  

ytterligare kurser. 

  VUXENUTBILDNINGEN STRÖMSTAD 

ASSISTENT MARKNADSFÖRING 
Yrkesutbildning 800 poäng på 1 år 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 
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FAKTA OM UTBILDNINGEN 

ASSISTENT MARKNADSFÖRING 

Utbildningsstart:  

18 januari 2021  

Utbildningsperiod 1: (400 poäng) 

18 januari 2021 –  4 juni 2021 

Utbildningsperiod 2: (400 poäng) 

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning, vuxenutbildning  

på gymnasial nivå 

Poäng: 800 poäng 

Utbildningstakt: Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 

Förkunskaper: Svenska grund  

Studieekonomi:  

Utbildningen är CSN-berättigad 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du bekostar själv kurslitteratur, resor 

till studiebesök och APL-plats. 

Sista ansökningsdag:  

15 december 2020 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg 

KONTAKTA OSS 

Sara Fröberg 
Studie- och yrkesvägledare 
0526-195 22  
sara.froberg@stromstad.se 

Sara Arvenberg 
Rektor 
0526-195 44  
sara.arvenberg@stromstad.se 

BESÖK OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 
Tångenvägen 2 
452 35 Strömstad 

 

FÖLJ OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

Kurser Poäng 

Administration 1 100 

Affärskommunikation 100 

Företagsekonomi 1 100 

Information och kommunikation 1 100 

Information och kommunikation 2 100 

Intern och extern kommunikation 100 

Marknadsföring 100 

Företagsekonomi 2 100 


