
backstage



Går du i folkeskole og vil du gerne starte 

på uddannelsen til eventkoordinator 

skal du begynde på et merkantilt grund-

forløb, som tilbydes på handelsskoler i 

hele landet. Er det mindst et år siden du 

er gået ud af folkeskolen starter du di-

rekte på eventkoordinatoruddannelsen.

Herefter skal du have fundet en prak-

tikplads i en virksomhed, hvor du er i 

praktik i ca. 2 år. I løbet af din prak-

tikperiode skal du have 10 ugers sko-

leophold på EUC Nord, som giver dig 

kompetencer indenfor fag du skal bruge 

i dit virke som eventkoordinator. Ud-

dannelsen tager i alt ca. 3 år.

Mens du er på EUC Nord vil en del af din 

undervisning foregå sammen med vores 

eventteknikerelever, så du får en skarpt 

indblik i eventbranchens mange facet-

ter.

Alt efter din erhvervserfaring og tidlige-

re uddannelse kan du få merit på op til 6 

måneder.

EUC Nord tilbyder dig en stærk uddannelse, hvor 
du bliver klædt på til bl.a. at kunne arbejde i 
koncertbranchen.
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Når store koncerter skal afholdes er det 

dig, der står I kulissen som tovholder for 

arrangementet. Du planlægger, booker og 

budgettere ud fra en klar målsætning. Du 

vil kunne udvikle mange former for events, 

planlægge dem og være koordinator ved 

afviklingen. Økonomi, booking og kon-

trakter er i højsæde for at sikre en optimal 

afvikling.

Du vil blive en del af eventbranchen, som 

en slags backstage person for dem, som står 

for teknikken. En eventkoordinator kan fx 

arbejde i kulturhuse, hos en koncertarrangør 

eller i en messehal.  

For at starte på uddannelsen skal følgende 

være opfyldt:

• Indgået uddannelsesaftale med  

virksomhed

• Gennemført HG eller GF2 Eventkoordi-

nator eller tilsvarende.

Hvad laver en
eventkoordinator
i koncertbranchen?



Uddannelsen består af:

• Et skoleophold, der varer 20 uger. Kom-

mer du direkte fra folkeskolen starter du 

på et merkantilt grundforløb på 20 uger 

inden du går videre på eventkoordina-

toruddannelsen.

• Et hovedforløb, der veksler mellem 

praktikperioder og skoleforløb.

Bemærk: Hvis du i forvejen har en gym-

nasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf), 

består uddannelsen af:

• Grundforløb på maksimalt 10 uger efter-

fulgt af en grundforløbsprøve

• Hovedforløb

Fag

På skolen undervises du fx i:

• Event- og idéudvikling

• Regler, sikkerhed og kvalitet

• Projektstyring og eventøkonomi

• Erhvervsjura og eventdrejebog

Valgfag

Du har også mulighed for at vælge mellem 

en række valgfag i samarbejde med din 

praktikvirksomhed:

• Kontrakt og aftaler

• Markedsanalyse

• Salg og markedsføring

• Skriftlig kommunikation

• Teknik for eventkoordinator

• Events med bespisning

• Fødevarehygiejne

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejd-

sopgaver, som hører til uddannelsen. Prak-

tikken foregår på en arbejdsplads.

I de to års praktikperiode skal du på skole i 

10 uger, hvor du undervises i obligatoriske 

fag.

Eksamen 

Du afslutter hele uddannelsen med en fag-

prøve og modtager et fagprøvebevis.

Hvorledes indgås en praktikpladsaftale? 

Det er dig selv, der skal tage initiativ til 

at fi nde en praktikplads. I praksis vil den 

lokale handelsskole ofte kunne hjælpe dig, 

ved at opsøge virksomheder og agitere for 

uddannelsen.

Praktikpladskonsulenter på EUC Nord vil 

endvidere ofte få henvendelser fra inter-

esserede virksomheder, som formidles 

videre til dig.

Det sædvanlige grundlag for optagelse er en 

indgået uddannelsesaftale, som registreres 

og opbevares på EUC Nord eller den lokale 

handelsskole. Kopi af eksamensbevis/

-beviser medsendes til skolen. 

Søges merit for dele af uddannelsen med-

sendes også dokumentation for opnåede 

kvalifi kationer/kompetencer, der kan danne 

grundlag for meritten.

sÅDAN ER UDDANNELSEN 
BYGGET OP





www.eventkoordinator.dk

euc nord tlf. 7224 6000

facebook.com/eventkoordinatordk

Vil du vide mere så kontakt

Uddannelsessekretær

Pia Julia Vintervad Karlsen 

Telefon 7224 6417

pjvk@eucnord.dk

Praktikpladskonsulent

Jeannette Graarup Jensen

Telefon 7224 6550

jegj@eucnord.dk

Yderligere information

www.eventkoordinator.dk eller www.praktikpladsen.dk

Følg med hos eventkoordinatorerne

– mød os på facebook.com/eventkoordinator.dk

Uddannelsen til eventkoordinator foregår på EUC Nord i Frederikshavn og 
Hjørring. Her har vi opbygget et rigtigt godt skolemiljø med mulighed for 
både fagligt og kammeratligt samvær - også om aftenen.
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