VELKOMMEN TIL FREMTIDENS UDDANNELSER
KONTOR, DETAIL/SALG, HANDEL & EVENT

EUD Business
& EUX Business

EUD Business
& EUX Business
– to veje til en spændende karriere
Hvad kan du blive?

Du kan/skal vælge...

Detail/salg

Salgsassistent
Dekoratør
Blomsterdekoratør

EUD

EUX

Handel

Handelsassistent
Indkøbsassistent
Logistikassistent

EUD

EUX

Event

Eventkoordinator

EUD

EUX

Kontor

Administration
Lægesekretær
Advokatsekretær
Rejseliv
Økonomi
Revision
Spedition & shipping

EUD Business
&
EUX Business

EUX

Hvad er forskellen på

EUD Business
& EUX Business
På mange områder ligner de to uddannelsesretninger – EUD Business og EUX
Business – hinanden. Uanset, hvilken retning du vælger, bliver du en del af det
samme uddannelsesmiljø på EUC Nord. En af Danmarks mest trygge skoler.
Kort fortalt er EUD Business den klassiske vej til en uddannelse inden for detail/
salg, handel eller event. Du skal først i skole i 1 år (grundforløb 1 og 2) og derefter i
lønnet praktik i en virksomhed (hovedforløbet).
EUX Business er for dig, der godt vil lægge lidt mere skole oveni i din uddannelse.
Og så giver EUX Business desuden adgang til en uddannelse inden for kontorområdet. På EUX Business har du et studiekompetenceår med gymnasiale fag, inden
du skal i praktik i en virksomhed.
Med en EUX Business skal du således ikke vælge enten en erhvervsuddannelse
eller en gymnasial eksamen. I stedet kombinerer du begge dele, og får – på én
gang – en faglig uddannelse og samtidigt generel studiekompetence til videregående studier.
Hos EUC Nords studievejleder kan du få hjælp til at vælge den retning, der passer dig (se
bagsiden).

Undervisning i virkeligheden

/ LIGE PÅ OG PRAKSISNÆRT

Innovativ & spændende

/ UNDERVISNING

I Danmark og i udlandet

/ STUDIETURE

Få hjælp med lektierne

/ STUDIECAFE

Fremtidens værktøjer

/ I SPIDSEN MED IT

Få nye venner for livet

/ STÆRKT STUDIEMILJØ

EUD Business
For dig, der...
- brænder for at kunne kombinere interesse og karriere
inden for detail/salg
- vil ha’ ansvar og handle ”business to business” med
andre professionelle
- er fuld af gode ideer og brænder for at få dem realiseret
– måske i din egen virksomhed
- får ideer og kan li’ at arbejde med markedsføring
- kan li’ at arrangere, planlægge og gi’ andre en oplevelse

”

EUX Business er uddannelse
til job inden for detail/salg,
handel eller event.

EUD Business tager 3 år inkl. praktik:
Hvis du kommer fra
9./10. klasse

1

Grundforløb 1
(20 uger)
Dansk (D/C)*
Engelsk (D/C)*
Erhvervserfag

2

Grundforløb 2
(20 uger)
Afsætning (C)
Erhvervsøkonomi (C)
It (C)
Uddannelsesspecifikke fag

3

Hovedforløb
(praktik 2 år)
Du arbejder i
en virksomhed
inden for dit fag

* Der kræves niveau D i dansk og engelsk på detail/salg - men niveau C på øvrige uddannelser.

Se filmen om uddannelsen:
eucnord.dk/business

EUX Business
For dig, der...
- vil arbejde i et kontormiljø med administrative opgaver,
eller ønsker en karriere inden for butik/salg, handel eller
event og er parat til at skrue op for fagligheden
- vil ha’ indﬂydelse og ansvar. Måske være leder en dag
- er klar til fag på gymnasiale niveauer
- vil åbne muligheden for at læse videre

”

EUX Business er både
uddannelse til job inden for
kontor, detail/salg, handel
eller event og
adgangsgivende til en
videregående uddannelse
på Erhvervsakademiet,
Professionshøjskolen eller
universitetet.

EUX Business tager 4 år inkl. praktik:
Hvis du kommer fra
9./10. klasse

1

Grundforløb 1
(20 uger)
Dansk (C)
Engelsk (C)
Samfundsfag (C)
Erhvervserfag

2

Grundforløb 2
(20 uger)
Afsætning (C)
Erhvervsøkonomi (C)
It (C)
Matematik (C)
Organisation (C)
Uddannelsesspecifikke fag

3

Studieforberedende år
(1 år)
Dansk (A)
Afsætning (B)
Virksomhedsøkonomi (B)
It (B)
Engelsk (B)

4

Hovedforløb
(praktik 2 år)
Du arbejder i
en virksomhed
inden for dit fag

Valgfag, fx: Psykologi (C),
Tysk (C) eller Kulturforståelse (C), Finansiering (C)

Når grundforløb 1 og 2 samt det studieforberende år er gennemført,
kan du få adgang til videregående uddannelse

Se filmen om uddannelsen:
eucnord.dk/business

Klar til en

Businessuddannelse?
Kontakt studievejlederne og få klar besked om studieretninger,
job- og praktikpladsmuligheder og studiemiljø:

Gitte Villadsen
Studievejleder
Tlf.
Mail

+45 7224 6283
giv@eucnord.dk

Studievejleder
Tlf.
Mail

+45 7224 6279
aob@eucnord.dk

Vores businessuddannelser holder til på Hestkærvej 30 i Hjørring.

facebook.com/handelsskole
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