PBA. I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

For dig med interesse for salg, handel og markedsføring
i et internationalt perspektiv
KORT OM UDDANNELSEN

Eksempler på jobtitler som nyuddannet og på sigt er:

Pba. i International handel og markedsføring er en 1½-årig overbygning på

• Marketingkoordinator

markedsføringsøkonom eller lignende erhvervsakademiuddannelse. På uddan-

• Eksportkoordinator

nelsen vil du komme til at arbejde med fag inden for salg og handel på det

• Key Account Manager

globale marked, ligesom du opnår viden indenfor områder såsom jura og

• Projektleder

økonomi. Som færdiguddannet professionsbachelor vil du derfor kunne vare-

• Produktchef

tage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et

• Marketingchef

internationalt perspektiv. Uddannelsen udbydes også på engelsk.

• Salgschef

JOB OG KARRIERE
Som professionsbachelor i international handel og markedsføring vil du bl.a.
kunne finde jobs indenfor følgende brancher:
• Reklame, marketing og medier
• Handel og shipping
• Industri/fremstillingsvirksomhed
• IT og tele
• Hotel, restaurant, turisme og rejse
• Offentlig administration

“

LÆR AT FORSTÅ EN VIRKSOMHED SOM HELHED

Denne uddannelse giver en teoretisk viden og forståelse indenfor internationalt orienteret salg og markedsføring. Du kommer til selvstændigt at analysere
og vurdere vanskelige problemstillinger samt varetage opgaver i forbindelse
med kunderelationer og direkte salg. Du får kort sagt de rette redskaber til at
forstå en virksomhed som helhed, lige fra udviklingen af et produkt/service til
salget af den selv samme.
Michael Kristiansen,
pba. i international handel og markedsføring

UDDANNELSENS OPBYGNING
1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. SEMESTER

Virksomhedens salgsgrundlag

Forretningsudvikling i et

• Virksomhedspraktik 15 ECTS

• Kunden som udgangspunkt

internationalt perspektiv

• Bachelorprojekt 15 ECTS

15 ECTS

• Udvikling af salgsgrundlaget

• Branche og konkurrenter
5 ECTS

10 ECTS
• Det taktiske og operationelle

• Innovation 5 ECTS
• Videnskabsteori og Metode

salg 5 ECTS
• Implementering og opfølgning

5 ECTS

5 ECTS
• Valgfrit uddannelseselement
10 ECTS

VIDEREUDDANNELSE

STUDIESTART

Masteruddannelser og kandidatuddannelser i Danmark og udlandet.

Hvert år i august.

ADGANGSKRAV

UDDANNELSESSTED

En af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Undervisningen finder sted på Erhvervsakademiet Lillebælt,

• Markedsføringsøkonom

Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

• Finansøkonom (individuel kompetencevurdering)
• Logistikøkonom (individuel kompetencevurdering)

Læs mere om uddannelsen og hvordan du bliver optaget på

• Anden relevant erhvervsakademiuddannelse (individuel kompetence-

eal.dk/pbm.

vurdering)
Er du i tvivl? – Spørg studievejlederen.

KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER:
Lars Høst-Madsen
Mail: laho@eal.dk
Tlf.: 63 12 91 16
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