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DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

GØR DET VIRKELIGT
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.

EUD fagretningen Butik og Handel giver dig
adgang til alle detailfagene og er oplagt, hvis du
kunne tænke dig et job som for eksempel salgsassistent i en butik, som indkøbsassistent eller
måske et job som logistikassistent.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du både tage 1. og 2. halvår.
Er det over et år siden, du afsluttede folkeskolen, går du direkte i gang med 2. halvår.
FAGRETNING: BUTIK OG HANDEL

1. HALVÅR

DANSK C / D
ENGELSK C / D
ALMENE ERHVERVSFAG

2. HALVÅR

ERHVERVSØKONOMI C
IT C
AFSÆTNING C
UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG*

(* f.eks. handel eller butik)

FAQ
Er EUD noget for mig?
EUD er for dig, der er serviceorienteret, har mod
på en karriere inden for handel og butiksarbejde,
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 kan jeg blive?
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 & mode, sportsudstyr, elektronik, smykker, kosmetik, bolig eller bøger. Du kan også blive
indkøbs- eller logistikassistent.

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.
Kan man få SU?
Ja. Du modtager SU det første år, hvis du er fyldt
18. Herefter kommer du i lære som elev og får
elevløn.
Jeg er nysgerrig!
Kom til Orienteringsaften på én af U/NORDs
handelsskoler i enten Hillerød, Lyngby, Helsingør
eller Frederikssund.
Du finder datoer og adresser på www.unord.dk

DEN
KORTESTE
VEJ TIL
ERHVERVSLIVET

GØR DINE MULIGHEDER
TIL VIRKELIGHED
Med en 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 denne måde er du
klar til at bringe dine evner i spil, når du kommer ud i erhvervslivet.

EUD Business er for dig, der har mod på en
karriere med handel, service og salg, og som
glæder sig til at komme ud og få erfaringer i
erhvervslivet. Du er klar til en uddannelse, der
har fokus på det praktiske, og som giver dig
muligheden for at vælge de fag, der interesserer
dig mest.
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Hillerød Handelsskole, Trollesmindeallé 24
Lyngby Handelsskole, Lundtoftevej 93
Frederikssund Handelsskole, Heimdalsvej 1
Helsingør Handelsskole, Rasmus Knudsens Vej 9

