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ENGELSK OG KOMMUNIKATION:

KOMPETENCER, DU KAN  
BRUGE TIL NOGET
International Virksomhedskommunikation i Engelsk er en 3-årig bacheloruddannelse 
med fokus på engelsk og kommunikation i virksomheder og organisationer. Det er 
først og fremmest en sprog- og kommunikationsuddannelse, og det er en internatio-
nalt orienteret uddannelse, hvor du lærer, hvordan virksomheder bedst kommunike-
rer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

➝   Du træner engelsk ved at oversætte, skrive 
og tale det i forskellige sammenhænge, fx i 
virksomheds- og webkommunikation

➝   Du lærer både at oprette et websted og at 
skrive gode (web)tekster til virksom- 
hedens målgruppe.

➝   Du bliver også trænet i mundtlig kom-
munikation på engelsk, så du kan stå for 
kontakten med internationale kunder og 
andre stakeholders.

➝   Du får desuden kulturforståelse, virksom-
hedsforståelse og viden om, hvordan virk-
somheder agerer på markedet, fx hvordan 
de markedsfører sig.

FOKUS PÅ ENGELSK, KOMMUNIKATION, 
KULTUR, IT OG ORGANISATIONER
International Virksomhedskommunikation i  
Engelsk kan være din adgangsbillet til en 
karriere i danske eller udenlandske virksomhe-
der og organisationer. Du får stærke sproglige 
kompetencer inden for engelsk og lærer at 
arbejde professionelt inden for kommunikati-
on, kulturforståelse og IT i virksomheder. På 
studiet er der bl.a. fokus på virksomheds- og 
organisationskommunikation, kultur og sam-
fund, markedsforhold, interkulturel kommu-
nikation, digital kommunikation, diskurs samt 
mundtlig og skriftlig tekstproduktion.

JOB OG KARRIERE: Job inden for  
kommunikation, marketing og salg
Hvis du tager uddannelsen i International 
Virksomhedskommunikation i Engelsk, kan 

du få job i en virksomhed, hvor du beskæftiger 
dig med udenlandske markeder. Du arbejder 
fx i virksomhedens marketingafdeling, hvor du 
er med til at udforme reklamefremstød til det 
amerikanske marked, eller du tager med salgs-
afdelingen på messer i udlandet og deltager i 
den personlige kontakt med de udenlandske 
kunder. Du kan også være med til at udforme 
virksomhedens reklamer, brochurer, brugsan-
visninger og webkommunikation.

Arbejdsformen er projekt- og gruppeorienteret 
på Aalborg Universitet. Det gør dig attraktiv 
på arbejdsmarkedet, fordi du får kompetencer 
til teamarbejde og projektstyring, hurtigt kan 
sætte dig ind i nye problemstillinger og kan 
tænke selvstændigt.

De fleste læser både en bachelor- og kandi-
datuddannelse, men det er også muligt kun at 
læse en bacheloruddannelse og søge arbejde 
herefter. Dine karrieremuligheder vil dog være 
større, hvis du også læser en kandidatuddan-
nelse.

Med uddannelsen kan du få job som fx:
➝   Sprogmedarbejder
➝   Marketingmedarbejder
➝   Eksportmedarbejder

E N G E L S K - S I V - B A . A A U . D K


