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Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme 
senere. Med EUX Business - den erhvervsfaglige studenter- 
eksamen - klædes du på til både job og videreuddannelse.  

Med uddannelsen har du mulighed for - på én gang - at få 
en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til vi-
deregående uddannelser. Smart, ik’? 

2 års skole - 2 års læreplads
En EUX Business tager 4 år, hvor du uddannes inden for 
kontor, handel, butik eller event. De første to år foregår på 
skolen, hvor du vil møde kendte fag som dansk, engelsk og 
matematik. Derudover får du også mere erhvervsrettede fag 
som fx erhvervsøkonomi, afsætning og organisation.  

Undervisningen på EUX Business taer udgangspunkt i virke-
ligheden. Vi arbejder med virkelige cases og inddrager er- 
hvervslivet mest muligt. 

Når teorien er på plads, får du rig mulighed for at afprøve den 
i praksis. Dine sidste to år på EUX Business foregår nemlig i 
lære i en virksomhed. Her arbejder du i virksomheden, hvor 
du får ansvar for dine egne opgaver. Du vil desuden modtage 
elevløn under hele læretiden - fra ca. 12.000 kr. om måneden. 

VÆLG DIN EUX-RETNING

EUX | KONTOR
Økonomi, service og kommunikation

EUX | BUTIK
Fashion, butikker og webshops

EUX | HANDEL
Salg, markedsføring og internationale forhold

EUX | EVENT
Kultur, events og oplevelser

OPBYGNING AF EUX BUSINESS
EUX-uddannelsen består af to års skole (også kaldet grund-
forløb og studieår) efterfulgt af to års læretid i en virksom-
hed, hvor du får elevløn. Efter blot 4 år er du EUX-student 
- dvs. både faglært og student samtidig.

HAR DU ADGANG TIL  
EUX BUSINESS?

AFSLUTTET 9. / 10. 
KLASSE INDEN FOR 

DE SENESTE 2 ÅR

AFSLUTTET 9. / 10. 
KLASSE FOR MERE 
END 2 ÅR SIDEN

Adgangskrav
• 02 i gennemsnit i 

dansk og matematik

Adgangskrav
• 02 i gennemsnit i 

dansk og matematik
• Bestået dansk, en-

gelsk og samfundsfag 
på C-niveau.

MANGLER DU FAGENE PÅ C-NIVEAU?
Vi udbyder et målrettet EUX-forberedende 
forløb for dig, der ønsker at tage alle C-niveau 
fagene. Læs mere på www.euxbusiness.dk. 

+
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2 ÅRS 
SKOLE

Elevløn - fra ca. 
12.000 kr. 

EUX
STUDENT

2 ÅRS 
LÆREPLADS



Salg, markedsføring og  
internationale forhold

Kultur, events  
og oplevelser

Fashion, butikker 
og webshops

JOBEKSEMPLER JOBEKSEMPLER

Salgsassistent
Salgskonsulent
Kundeansvarlig 
Dekoratør

Servicemedarbejder
Content manager
E-commercer
Butikschef

Eventkoordinator
Projektleder

PR-medarbejder
Marketingmedarbejder

HANDEL

EVENTBUTIK

JOBEKSEMPLER

Kontorassistent
Sekretær
Bogholder
Speditør

Økonomiassistent
Advokatsekretær
Afdelingsleder

JOBEKSEMPLER

Handelsassistent 
Logistikassistent
Digital specialist

Indkøber

Account manager 
Salgssupporter 

Sælger 

Bliv klar til fremtiden!
- direkte adgang til både erhvervsliv og videregående uddannelser
Med EUX Business står dine veje åbne til spændende jobmuligheder. Allerede under uddannelsen kommer du helt tæt på erhvervslivet, 
da uddannelsen byder på 2 års læreplads i en virksomhed. Det giver en unik mulighed for at få foden inden for på arbejdsmarkedet, så du 
kan kickstarte din karriere. 

EUX Business er også oplagt, hvis du vil læse videre på fx universiteter, professionshøjskoler eller erhvervsakademier. Faktisk giver uddan-
nelsen adgang til op imod 115 forskellige videregående uddannelser.

Økonomi, service 
og kommunikation

KONTOR

EUX BUSINESS GIVER FX ADGANG TIL:

• Designteknolog
• Serviceøkonomi
• Handelsøkonom

• Multimediedesigner
• E-designer
• Finansøkonom

• Politibetjent
• Socialrådgiver
• Journalist

• Revisor
• Lærer
• Pædagog

OBLIGATORISKE FAG VALGFAG
• Dansk A
• Engelsk B
• Informatik B
• Virksomhedsøkonomi B
• Matematik B/C
• Samfundsfag B/C
• Afsætning C

• Organisation C
• Erhvervsjura C

• Matematik B
• Afsætning B
• Finansiering B
• Samfundsfag B
• Tysk C
• Psykologi C
• 

• Kulturforståelse C
• Innovation C
• Mediefag C

FAG PÅ EUX BUSINESS

    Markedskommunikation C

• Uddannelser på universitetet (optagelse 
på en videregående uddannelse afhænger 
af dine valgfag og evt. suppleringsfag)

KORTE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

LANGE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER



Bagside

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

Sociale
aktiviteter

Få indfl ydelse på, hvilke arrangementer, 
der skal afholdes. Ved at deltage i for-
skellige arrangementsudvalg kan du være 
med til at planlægge og gennemføre for-
skellige aktiviteter. 

Det kan fx være elevfester, fredagscaféer, 
sportsturneringer eller oplæg fra 
erhvervslivet. Du bestemmer!

FRA IDÉ TIL
ARRANGEMENT

På EUX Business vægtes det sociale 
liv højt. Skolens festudvalg arrangerer 
løbende fester og fredagscaféer, hvor du 
kan hænge ud sammen med klassekam-
meraterne. 

Ofte har arrangementerne et tema som fx 
halloweenfest, oktoberfest eller julefest. 

FESTER OG
FREDAGSCAFÉER

På EUX Business har vi et særligt introduk-
tionsforløb for dig, der er ny elev. Vores  
tutorer - frivillige elever - står klar allerede 
den første dag til at give dig den bedste 
start på din uddannelse. Tutorerne del-
tager også i de mange introarrangemen-
ter, som er specielt tilrettelagt for vores 
nye elever. 

TUTORER BYDER 
DIG VELKOMMEN

Vild med sport? Vær med, når der arran-
geres sportsturneringer i fx fodbold, 
håndbold eller billard. Eller deltag i én af 
vores mange e-sports-turneringer. 

Hvert år afholder vi også vores populære 
idrætsdag, hvor du kan prøve kræfter 
med alt lige fra zumba til tovtrækning.

HVEM VINDER 
NÆSTE TURNERING?

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 EUX Business.

Tina Lassen
Tlf. 2710 5961
tpl@ah.dk


