EUD Business
- den hurtige vej til businesslivet

En praksisnær uddannelse
Har du lyst til en hverdag fyldt med kommunikation
og mennesker, og er du parat til at tage en hurtig
beslutning, så er en uddannelse inden for salg og
handel noget for dig.
Interesserer du dig for tidens trends og tendenser,
og er du god til at gennemskue, hvad der sælger
i morgen, så vil du trives på handelsskolens EUD
Business-uddannelse.

Nye fag, nye udfordringer
På handelsskolen vil du møde mange nye fag og
spændende udfordringer. Det gør, at du står stærkt
og får opbygget et godt kendskab til business-livet.
EUD Business er for dig, der lærer bedst ved ikke kun
at læse om verden, men også gerne vil omsætte din
viden til praktiske løsninger.
Du vil blive udfordret med cases fra erhvervslivet.
Fx skal du samarbejde med en virksomhed om
visuel markedsføring på en messe og mange andre
spændende cases. På EUD får du lov til at kombinere
teori og praksis, fordi det nu engang er sådan, at
verden hænger sammen.

Hvad kan du bruge en EUD Business til?
En EUD Business-uddannelse tager 3 år. 1 år på
handelsskolen og 2 år som elev i virksomhed.
Herefter er du faglært som fx handelsassistent,
salgsassistent, indkøbsassistent eller
logistikassistent.
Efter de 3 år er der mange forskellige
karrieremuligheder i virksomhederne og du
kan også læse videre til fx handelsøkonom,
markedsføringsøkonom eller serviceøkonom.

Vil du vide mere?
Kontakt studievejledningen:
Birgit Overgaard: bio@unord.dk
Charlotte Helsø: che@unord.dk
Du kan også se mere på unord.dk

Hillerød Handelsskole

Studiemiljø:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdage
Morgensamlinger
Udendørsaktiviteter
Fodboldturneringer
Nye venner
Lektiecafé
Idrætsdag
Ekskursioner
Fredagscafé
Fester

EUD Business er fyldt med:
•
•
•
•
•
•
•

Salg og indkøb
Kundeadfærd
Kommunikation
Innovation
Markedsføring
Varepræsentation
Iværksætteri

EUD Business
På Hillerød Handelsskole vil du opleve en skole med fokus på business.
Vi har eksisteret i 115 år og har altid haft et tæt samarbejde med
virksomhederne i Nordsjælland. Det er vores mål, at vi sammen med dig,
indfrier dine uddannelsesdrømme og ambitioner.

1. år på EUD Business
Grundforløb 1:
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C
• Erhvervsfag

Grundfag 2:
• Virksomhedsøkonomi C
• Erhvervsinformatik C
• Afsætning C
• Retningsfag (USF): detail/
handel

2. + 3. år: Elevplads
2 år i en virksomhed som fx:
• Salgsassistent
• Indkøbsassistent
• Handelsassistent
• Logistikassistent

Videregående uddannelser
Du kan vælge at læse videre på fx:
• Erhvervsakademiuddannelser
• Professionshøjskole

SILJE, elev:
Vi er en stor klasse, som fungerer
rigtig godt sammen. Det vi lærer,
er meget virkelighedsnært til
handelsverdenen udenfor.

Hillerød Handelsskole

