
DEN HURTIGE VEJ TIL JOB
INDEN FOR HANDEL, BUTIK OG EVENT

UDDANNELSER MÅLRETTET 
FREMTIDENS ERHVERVSLIV



EUD | BUTIK
Fashion, butikker og webshops

EUD | HANDEL
Salg, markedsføring og internationale forhold

EUD | EVENT
Kultur, events og oplevelser

VÆLG DIN EUD-RETNING

EUD Business er for dig, der brænder for at komme ud i den 
virkelige verden, og som drømmer om at arbejde inden for 
service, butik eller handel. Efter bare ét år på skole er du klar 
til en 2-årig læreplads i en butik / virksomhed, hvor du får 
elevløn.  

Med EUD Business får du en uddannelse, der stiller skarpt på 
dine evner og det, du brænder for at arbejde med - allerede 
mens du går på skolen. Vi sætter fokus på det praktiske, og så 
giver uddannelsen dig mulighed for at vælge nogle af de fag, 
du er særligt interesseret i. 

EUD Business er med andre ord din hurtige vej til erhvervsliv-
et inden for spændende jobområder som bl.a. handel, butik 
og webshops.

Adgangskrav
Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik fra fol-
keskolens 9. eller 10. klasse for at kunne søge om optagelse.

Nye optag i  

august og

januar

OPBYGNING AF EUD BUSINESS
EUD Business tager 3 år og består af 1 års skole (kaldet 
grundforløb) efterfulgt af 2 års læretid i en virksomhed. Har 
du afsluttet folkeskolen for mere end 2 år siden, kan du som 
udgangspunkt tage grundforløbet på kun ½ år.

OBLIGATORISKE FAG
• Dansk C
• Virksomhedsøkonomi C
• Erhvervsinformatik C
• Afsætning C
• Engelsk C
• Specifikke fag for uddannelsen

FAG PÅ EUD BUSINESS

½ - 1 ÅR

2 ÅR

UDLÆRT / MULIGHED FOR VIDEREUDDANNELSE

SKOLE
GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB
2 ÅRS LÆRETID MED ELEVLØN

Jeg valgte EUD Business, da jeg gerne vil arbejde i butik, og 
fordi uddannelsen rummer mange muligheder. Samtidig er 
det super fedt, at vi løbende får lov til at afprøve teorien 
i praksis via fx praktikforløb i rigtige virksomheder. Jeg vil 
helt klart anbefale EUD Business til andre. Underviserne er 
engagerede, vi har et godt socialt miljø på skolen, og så er 
sammenholdet i klassen virkelig stærkt. 

Tommy Jensen, EUD Business

“

EKSEMPLER PÅ EMNER I DET  
UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG
• Salg og service
• Butiksøkonomi
• Salg og e-handel
• Innovation og iværksætteri
• Værdi og forsyningskæder
• Performance
• Butiksdrift
• Kommunikation mellem virksomheder



Kultur, events  
og oplevelser

Videregående 
uddannelser

Fashion, butikker 
og webshops

JOBEKSEMPLER EKSEMPLER

Salgsassistent
Salgskonsulent
Kundeansvarlig 
Dekoratør

Logistikøkonom
Multimediedesigner

Serviceøkonom
Eksport og teknologi

Servicemedarbejder
Content manager
E-commercer
Butikschef

Designteknolog
Handelsøkonom 

Journalist
Politibetjent

E V E N T

L Æ S V I D E R EB U T I K

JOBEKSEMPLER

Account manager 
Salgssupporter 
Sælger 
Handelsassistent 

Logistikassistent
Digital specialist
Indkøber

JOBEKSEMPLER

Eventkoordinator
Projektleder

PR-medarbejder

Gør det virkeligt!
- kombiner teori med praktisk erfaring
EUD Business er for dig, der brænder for at komme ud og få erfaring i erhvervslivet. Her tager undervisningen udgangspunkt i den virkeli-
ge verden, og du får hurtigt lov til at prøve teorien af i praksis.

Med en EUD Business i bagagen får du direkte adgang til mange jobs inden for brancherne handel, butik og event. Ønsker du efter afslut-
tet EUD Business at læse videre, så er dette også muligt. Uddannelsen giver adgang til flere korte videregående uddannelser (akademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser). 

Salg, markedsføring og  
internationale forhold

H A N D E L



Bagside

EUD Business
Strandvejen 25, 9000 Aalborg
www.ah.dk

Sociale
aktiviteter

På EUD Business fi ndes der et elev- 
demokrati, som varetager elevernes 
interesser. 

Elevdemokratiet arbejder løbende 
med at skabe det gode skolemiljø, og 
samtidig har de indfl ydelse på hvilke 
arrangementer, der skal afholdes på 
skolen. 

FÅ INDFLYDELSE 
PÅ DIN HVERDAG

Det gode fællesskab vægtes højt på EUD 
Business. Det er vigtigt for os, at du trives  
godt i din klasse. Derfor laver vi løbende 
sociale arrangementer, som du og dine 
klassekammerater kan deltage i. 

Udover fester og fredagscaféer bliver der 
fx arrangeret idrætsdage, foredrag og 
e-sportsturneringer.

ET GODT 
FÆLLESSKAB

På EUD Business gør vi alt for, at du får en 
god start på din uddannelse. Allerede den 
første dag står vores elevtutorer klar til at 
byde dig velkommen. 

Tutorerne deltager også i nogle af de 
mange introarrangementer, som fi nder 
sted i begyndelsen af skoleåret. 

TUTORER BYDER 
DIG VELKOMMEN

Som elev på EUD Business kommer du 
helt tæt på erhvervslivet. Du får bl.a. 
mulighed for at tage et praktikforløb i 
en virksomhed, og du vil løbende opleve 
spændende virksomhedsoplæg.

Hvert år arrangeres der også jobdating, 
hvor du kan møde virksomheder, som 
søger elever til lærepladser. Glæd dig!

REALISER DINE 
DRØMME

Klimakompenseret tryksag

FÅ MERE 
AT VIDE! Nana Sigsgaard

Tlf. 2710 5986
nsi@ah.dk

Mette Nøhr
Tlf. 6029 4670
men@ah.dk

Vores studievejledere står 
klar med hjælp og vejledning 
om EUD Business.

Tina Lassen
Tlf. 2710 5961
tpl@ah.dk


