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Hillerød Handelsskole

Hillerød Handelsskole
/ Næring til dine ambitioner
Vi vil gerne byde dig velkommen til Hillerød
Handelsskole – et sted med mange karrieremuligheder inden for business og administration.
Hillerød Handelsskole har eksisteret i 115 år, og
har altid arbejdet tæt sammen med virksomheder
i nærområdet om at uddanne deres medarbejdere.

WE MEAN BUSINESS
Vores mål er at indfri dine forventninger og
ambitioner om en businesskarriere. Mange
af vores undervisere har praktisk erfaring fra
erhvervslivet – og din skoledag vil derfor være
præget af en praksisnær tilgang til undervisningen, hvor du bliver mødt i øjenhøjde af dine
undervisere.
Du får en afvekslende hverdag med liv, glæde,
nye kammerater, faglige indspark og inspirerende
virksomhedsbesøg.

PLADS TIL HYGGE, SJOV OG NÆRVÆR
Hos os får du en god og lærerig studietid i et
udviklende og anerkendende studiemiljø. Hverdagen består ikke kun af afleveringer og lektier,
men også masser af ud-af-huset arrangementer,
fester, cafeer og events.
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Vi lægger stor vægt på dine muligheder for at
udvikle dig, både socialt og fagligt, i den retning,
du ønsker. I et tæt samarbejde mellem dig og
skolen, får du mulighed for at få en god uddannelse, hvor teori og praksis hænger godt sammen
på en nytænkende og udfordrende måde, så du
bliver rustet til en spændende fremtid inden for
businessverdenen.
I denne folder kan du læse mere om de mange
forskellige fremtidsmuligheder, som du har med
en uddannelse fra handelsskolen. Her er plads til
at udleve alle dine drømme og ambitioner.

BESØG PÅ HILLERØD HANDELSSKOLE
Synes du en businessuddannelse lyder som
noget for dig, men har du flere spørgsmål. Måske
vil du gerne vide lidt mere om forskellen på en EUD
og en EUX uddannelse, hvilke valgfag du kan få eller bare om eleverne er søde at snakke med. Så
kan du kontakte os for at arrange en besøgsdag,
og få lov at blive elev for en dag. Hvert år holder
vi også åbent hus arrangementer, hvor du og din
familie kan komme og se nærmere på skolen.
Læs mere om besøgsdage og andre arrangementer på www.unord.dk/besøg
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Sælgeren
Er du typen, der altid har styr på de nye trends
og tendenser? Er du udadvendt og god til
at snakke med andre mennesker og tænke
kreativt? Så har du sikkert en sælger gemt i
maven.
Du kan komme til at arbejde
med salg, hvis du tager en EUD
Business eller en EUX Business
Bliv ekspert inden for
/ indkøb
/ udstilling og indpakning
/ præsentation
/ kundeadfærd
/ markedsanalyse
/ projektstyring
/ B2B

Inden for salg kan du både komme til at arbejde med ordrer i millionklassen, eller du kan
fokusere på relationen til den enkelte kunde
og sikre, at de altid får den bedste butiksoplevelse.
Din hverdag bliver varieret, og du har gode
muligheder for at specialisere dig inden for
lige det område, som du synes er allermest
spændende.

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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Forhandleren
Er det dig der skaffer de gode rabatter til dig
selv og vennerne, når du er i byen. Har du helt
styr på, hvad det koster at importere, når du
skaffer sjældne sneakers hjem fra USA? Så
har du sikkert også en særlig evne inden for
business-to-business salg og distribution.
Her får du ansvaret for ordrer til forretningskæder og store virksomheder, hvilket kræver
viden om varerne og gode overtalelsesevner
ved forhandlingsbordet. Det kræver også, at
du kan sørge for produkternes rejse fra fabrik
til butik, så du skal kende dine leverandører
og fragtfirmaer godt.
Du styrer det gode salgsmøde – og evner at
forhandle på telefonen, også på andre sprog
end dansk.
Når du er færdig med uddannelsen, kan du
vælge at arbejde i Danmark, men du kan lige
så godt bruge den til at få elevplads eller arbejde i udlandet.

Du kan komme til at arbejde
med B2B, hvis du tager en EUD
Business eller en EUX Business
Bliv ekspert i
/ Bliv ekspert inden for
/ distribution
/ indkøb
/ salg
/ spedition
/ projektstyring

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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Lederen

Du kan blive ansat som leder,
uanset om du har taget en EUD
Business eller en EUX Business.
Nogle virksomheder foretrækker
elever, der har en EUX Business.
Som leder skal du vise, at du
/ har overblik
/ kan forhandle
/ har empati
/ er beslutsom
/ er konsekvent
/ kan sætte struktur

Går dine drømme i retning af at være den, der
sætter retningen og sikrer, at forretningen er
velfungerende? Så er der ofte en meget kort
vej fra elevpladsen til chefkontoret.
Det vigtigste er, at du har de rigtige kvaliteter
og viser, at du kan bevare overblikket og tage
de rigtige beslutninger - også når det er ved at
brænde på.
Større virksomheder har ofte en karrieretrappe, hvor du kan avancere til eksempelvis
souchef eller butikschef, imens du stadig er
ung, og de sørger også for, at du får den nødvendige videreuddannelse.

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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E-handelseksperten
Er du født med en mobiltelefon og en laptop
i hånden, og drømmer du om at gøre de digitale salgskanaler til dit domæne? Så kan du
med en EUD eller EUX fra handelsskolen få alle
forudsætninger for at gøre karriere.
Her lærer du at planlægge, afvikle og evaluere e-handelsaktiviteter, så du både kan styre
kanalerne hos de helt store brands, eller du
kan bruge din viden til at starte din egen forretning.

Du kan komme til at arbejde
med e-commerce, hvis du tager
en EUD Business eller en EUX
Business
Bliv ekspert inden for
/ digital markedsføring
/ sociale medier
/ drift og vedligeholdelse

/
/
/
/

kunde- og købsadfærd
markedsundersøgelser
salgs- og resultatmål
budgetlægning

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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Administratoren

For at gå kontorvejen, skal du
vælge EUX Business.
Få mulighed for at fordybe dig i
/ regnskab og revision
/ kommunikation
/ organisation
/ sagsbehandling
/ projektstyring

Kan du lide at sætte to streger under facit og
sikre, at økonomien hænger sammen. Eller
have overblikket over medarbejdere, møder og
dagsordener og være den, der altid ved, hvad
der skal ske hvornår? Så skulle du overveje at gå kontorvejen. Her får du mulighed for
at fordybe dig i mange forskellige områder.
Fælles for dem er, at du bliver den der har en
finger med i alt og sørger for, at overblikket
bevares.
Der er også gode muligheder for at arbejde
internationalt i store virksomheder. For ekssempel med at arrangere transport af varer,
eller kommunikere med samarbejdspartnere
i andre lande.

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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Iværksætteren
Står du hjemme foran spejlet og planlægger
din pitch til Løvens Hule? Så ved du også, at
det kræver hårdt slid at trække penge ud af
investorerne. Du skal have helt styr på både
dit produkt og din forretning, og tallene skal
stemme på bundlinjen.
Med en businessuddannelse fra handelsskolen kommer du efter elevtiden ud med en
komplet værktøjskasse til at bygge din egen
forretnig. Du skal styre økonomien, samtidig med at markedsføringen og kontakten
til leverandører og distributører sidder lige i
skabet.

Du kan blive iværksætter uanset,
om du har taget en EUD Business
eller en EUX Business.
Som iværksætter skal du kunne
/ oprette virksomhed
/ kende markedet
/ forhandle med leverandører
/ lægge budget
/ markedsføre
/ lagerstyre
/ sælge

Her er også plads til dig! Du skal bare fortælle, hvilken fremtid du drømmer om...
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EUX BUSINESS
- DEN ERHVERVSFAGLIGE
STUDENTEREKSAMEN

Grundforløb 1
Grundforløb 2
Studieår
Studentereksamen

Hovedforløb /
elevplads
Svendebrev
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EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op
på muligheder, uddannelse og faglighed.
Uddannelsen varer i alt fire år. De første to
år får du fag på gymnasialt niveau og afslutter med at få hue på og et eksamensbevis
i hånden. På uddannelsens sidste to år kan
du komme ud i en elevplads i en virksomhed
inden for det område, der interesserer dig.
Du kan også vælge at tage en videregående
uddannelse.
På EUX Business vil du arbejde med forskellige temaer som iværksætteri, virksomhedsdrift, kommunikation, international
handel, indkøb og logistik. Har du lederpotentiale, er EUX Business lige noget for dig!

EUD BUSINESS
- DEN DIREKTE VEJ TIL
JOB OG KARRIERE
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 skal du ud i
en elevplads i en butik eller virksomhed, og
efter tre år er du færdiguddannet.

Grundforløb 1
Grundforløb 2

Hovedforløb /
elevplads
Svendebrev

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.
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Hold dig ikke tilbage
At vælge ungdomsuddannelse er ét af livets første store valg. Derfor har du
sikkert en masse spørgsmål, og dem kan du få svar på, når du kontakter os
på Hillerød Handelsskole. Du kan ringe til os eller sende en e-mail til en af
adresserne nedenfor.
Du kan også læse mere på vores hjemmeside, unord.dk

Studievejledning

Uddannelsesadministration

Birgit Overgaard
Studievejleder
bio@unord.dk

Annette Vibeke Wahl Christensen
Uddannelsessekretær
avj@unord.dk

Charlotte Helsø
Studievejleder
che@unord.dk

Helle Jørgensen
Uddannelsessekretær
hj@unord.dk

Svanemærket tryksag, 1234 5678
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