EUD
FAGRETNING:

/ Handel og Detail

Drømmer du om en fremtid inden for butik, handel eller indkøb, skal du
vælge fagretningen ”Handel og Detail”. Med fagretningen bliver du klædt
på til at træffe dit valg af uddannelse: Skal du finde en elevplads, som en
del af Handelsuddannelsen eller Detailhandelsuddannelsen?

Hvorfor vælge Handel og Detail?

EUD Business retter sig mod en uddannelse som handels- eller
salgsassistent. Du vil blive udfordret af undervisere fra erhvervslivet til
at tænke innovativt og løse forskellige problemstillinger inden for handel
og detail.

Hvad er en fagretning?

I det første halve år på EUD Business (Grundforløb 1) er undervisningen
tilrettelagt, så du får indblik i de forskellige uddannelser og i de jobs, de
kan føre til - samt kendskab til brancher og praktikmuligheder.
Vi arbejder meget praksisorienteret, så du bliver klar til erhvervslivet.

Fremtidsmuligheder - Hvad kan man bruge EUD Business til?

Efter en gennemført EUD Business på 3 år (1 år på grundforløb og 2 år
som elev i en virksomhed), kan du vælge at arbejde som faglært eller
læse videre. Med en EUD Business kan du frit vælge elevplads inden for
handel eller detail.

JOB SOM FAGLÆRT

LÆSE VIDERE (2-4 ÅR)

/ Handelsassistent

/ Finansøkonom

/ Salgsassistent

/ Markedsføringsøkonom

/ Indkøbsassistent

/ Serviceøkonom

/ Logistikassistent

/ Handelsøkonom
/ Prof. bacheloruddannelse

Hillerød Handelsskole

BLIV KLAR TIL ERHVERVSLIVET
MED TEMAER SOM:
/ Erhvervsintroduktion
/ Praktikpladssøgning
/ Business Tools (Bliv klædt på med IT
dekorations- og regneværktøjer)
/ Business Expo (Præsenter og udstil
nyheder inden for din valgte branche)
/ Innovation (udlev dine kreative evner og
pitch dine ideer for erhvervslivet)
/ U/CARE (kan sundhed sælges?)
/ Kommunikation og samarbejde (bliv en
god samarbejdspartner)
FÅ ET SKOLEFORLØB FYLDT MED
/ Læring
/ Venskaber
/ Udvikling
/ Udlandsture
/ Sport
/ Elevfester

Opbygningen af EUD Business
Direkte fra 9./10. klasse

EUD

Under 25 år
1/2 år

GRUNDFORLØB 1
FAGRETNING

EUD 1. DEL

• Dansk C
• Engelsk C
• Erhvervsfag

VÆLG UDDANNELSESRETNING

UDDANNELSRETNING

• Uddannelsesspecifikke fag:
- Handel og Detail

ELEVPLADS/
HOVEDFORLØB

• Handelsassistent
• Salgsassistent

• Indkøbsassistent
• Logistikassistent

VÆLG RETNING

JOB SOM FAGLÆRT

LÆS VIDERE

/ Handelsassistent

/ Erhvervsakademi eller Professionshøjskole

/ Salgsassistent
/ Indkøbsassistent
/ Logistikassistent

Vil du vide mere?
Læs om EUX Business på Unord.dk
Kontakt en studievejleder, hvis du vil vide mere:
Charlotte Helsø – eux.hi@unord.dk, telefon 88 52 65 00
Birgit Overgaard - eux.hi@unord.dk, telefon 88 52 65 00

Hillerød Handelsskole

1/2 år

EUD 2 . DEL

GRUNDFORLØB 2

• IT C
• Virksomhedsøkonomi C
• Afsætning C

2 år

