UDLEV
DIN DRØM

DEN KORTESTE VEJ
TIL ERHVERVSLIVET
AALBORG HANDELSSKOLE

GØR DET VIRKELIGT
På EUD Business kan du specialisere dig
inden for:
BUTIK OG E-HANDEL: Denne retning giver dig adgang til alle butiksfagene og er
oplagt, hvis du kunne tænke dig et job
som fx salgsassistent i en sportsforretning, tøjbutik eller måske et job som dekoratør eller blomsterdekoratør.
BUSINESS TO BUSINESS: Denne retning giver dig adgang til en hverdag med
handel mellem virksomheder. Oplagte jobmuligheder er handelsassistent,
indkøbsassistent, logistikassistent eller
eventkoordinator.

EUD Business er for dig, der brænder for
at komme ud og få erfaring i erhvervslivet, og som har interesse for handel,
service og butiksarbejde. Allerede efter
ét år får du en elevplads i en butik eller
virksomhed, og efter tre år er du færdiguddannet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
EUD Business er for dig, der gerne vil arbejde inden for handel eller butik. Uddannelsen
består som udgangspunkt af to grundforløb (1+2), der samlet varer et år. Herefter skal du
videre på hovedforløbet, der består af to års elevtid i en virksomhed.

½ ÅR

½ ÅR

GRUND-

GRUND-

FORLØB

FORLØB

1. del

2. del

2 ÅR

MULIGHED FOR
VIDEREUDDANNELSE

HOVEDFORLØB
(2 ÅRS ELEVTID)

FAG PÅ GRUNDFORLØB - 1. DEL

FAG PÅ GRUNDFORLØB - 2. DEL

• Dansk D / Dansk C *
• Almene erhvervsfag
• Virksomhedsrettede projekter

•
•
•
•
•

Erhvervsøkonomi C
IT C
Afsætning C
Engelsk D / Engelsk C *
Specifikke fag for uddannelsen (fx
dekoration, priskalkulation, butiksindretning, indkøb og logistik) *
• Valgfag

* Fagenes niveau og valg af specifikke fag afhænger af din fagretning

HOVEDFORLØB - TO ÅRS ELEVTID INDEN FOR JOB SOM
•
•
•
•

Eventkoordinator
Handelsassistent
Indkøber
Logistikassistent

• Sælger
• Dekoratør
• Selvstændig med
egen butik/webshop

VIDEREUDDANNELSE
• Korte videregående uddannelser
• Akademiuddannelser

• Salgsassistent i butik
(fx sportsbutik, kolonial, tøjbutik, trælast, radio/tv/computer etc.)

FAQ
ER EUD BUSINESS NOGET FOR MIG?
EUD Business er for dig, der er serviceorienteret, har mod på en karriere inden
for handel og butik, og som næsten ikke
kan vente med at komme ud og arbejde
i det rigtige erhvervsliv. Du er klar til en
uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at
vælge netop de fag, du er særligt interesseret i.

HVAD ER ADGANGSKRAVENE?
Du skal have mindst 02 i fagene Dansk
og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10.
klasse for at kunne søge om optagelse på
EUD Business.

HVAD KAN DU BLIVE?
BUTIK OG E-HANDEL: Du kan se frem til
en hverdag inden for mange forskellige
erhverv. Du kan få en butikskarriere i den
branche, du brænder for. Det kan være
brancher som tøj og mode, sportsudstyr,
elektronik, smykker, kosmetik, bolig eller
bøger. Du bliver også rustet til at drive
onlineforretninger.

ER DU NYSGERRIG?
Kom til Åbent Hus eller læs mere om uddannelsen på www.eudbusiness.dk.

BUSINESS TO BUSINESS: Du kan se frem
til en hverdag i en virksomhed, hvor du
handler med andre virksomheder. Her
kan du blandt andet hjælpe med rådgivning, priskalkulation og ordrehåndtering.

KAN DU FÅ SU?
Ja. Du modtager SU det første år, hvis du
er fyldt 18 år. Herefter kommer du i lære
som elev og får elevløn.

DEN
KORTESTE
VEJ TIL
ERHVERVSLIVET

“

Jeg vil rigtig gerne arbejde med handel, og allerede på
min brobygning fandt jeg ud af, at fagene på EUD Business er aktuelle i forhold til det, jeg gerne vil. Samtidig
er det fedt, at man får mulighed for at afprøve teorien
i praksis via fx praktikforløb. Det glæder jeg mig rigtig
meget til. Et andet stort plus er det sociale miljø. Man
føler sig altid velkommen på skolen, og vi har et super
godt sammenhold i klassen.
Sandra Thomassen, EUD Business

GØR DINE MULIGHEDER
TIL VIRKELIGHED
Med EUD Business er du allerede efter
ét år klar til en elevplads i erhvervslivet.
Du får en uddannelse, der stiller skarpt
på dine evner og det, du brænder for at
arbejde med, allerede mens du er på skolen. På den måde er du klar til at bringe
dine evner i spil, når du kommer ud i erhvervslivet.
Du får mulighed for at specialisere dig inden for Butik og E-handel eller Business
to Business, som er efterspurgte områder, når du skal ud at arbejde i en butik
eller en virksomhed.

Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630
www.eudbusiness.dk

EUD Business er for dig, der har mod på
en karriere inden for handel og butik, og
som næsten ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv. Du er
klar til en uddannelse, som har fokus på
det praktiske, og som giver dig mulighed
for at vælge netop de fag, du er særligt
interesseret i.

