EUD
FAGRETNING:

/ Butik og Handel

Drømmer du om en fremtid inden for salg, handel eller indkøb, skal du
vælge fagretningen ”Butik og Handel”. 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 Butik og Handel?

Fagretningen 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 kontor
og handel.

Hvad er en fagretning?

Dit første halve år på EUD Business (Grundforløb 1) er undervisningen
tilrettelagt inden for den fagretning, som du selv har valgt. Du får indblik
i de forskellige uddannelser og i de jobs, de kan føre til, samt kendskab
til brancher og praktikmuligheder.

Fremtidsmuligheder - Hvad kan man bruge EUD til?

Efter en gennemført EUD Business på 3 år, kan du vælge enten at søge
job som faglært eller læse videre.

JOB SOM FAGLÆRT

LÆSE VIDERE (2-4 ÅR)

/ Handelsassistent

/ Finansøkonom

/ Salgsassistent

/ Markedsføringsøkonom

/ Indkøbsassistent

/ Serviceøkonom

/ Logistikassistent

/ Handelsøkonom
/ Prof. bacheloruddannelse

Lyngby Handelsskole

ERHVERVSFAG
/ Iværksætter
/ Praktikpladssøgning
/ Arbejdsplanlægning og samarbejde
/ Faglig kommunikation
/ Samfund og sundhed
/ Arbejdspladskultur
/ Online markedsføring
/ Samarbejde og ledelse
/ Individ og samfund

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 Butik

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:
Ann Schwander – eud.ly@unord.dk, telefon 88 52 63 72
Mie Kuby - eud.ly@unord.dk, telefon 88 52 63 72
Vibeke Bjerregaard - eud.ly@unord.dk, telefon 88 52 63 72

Lyngby Handelsskole

1/2 år

EUD 2 . DEL

GRUNDFORLØB 2

• IT C
• Erhvervsøkonomi C
• Afsætning C

2 år

