
EUD BUSINESS - EUX BUSINESS

Detail · handel · event · kontor

2. DEL



Med EUX kan du gå ALLE VEJE,
du vil 

Du får BÅDE EN 
ERHVERVSUDDANNELSE OG 
EN GYMNASIAL EKSAMEN

På EUX Business kan du 
EFTER TO ÅR søge ind på en 
videregående uddannelse eller 
vælge praktik

Du har et stort engagement og 
er AMBITIØS

EUX er PRAKTISK, TEORETISK 
OG PROJEKTORIENTERET

Du ønsker en karriere med 
INDFLYDELSE OG ANSVAR

EUX Business er en uddannelse 
med ERHVERVSFOKUS

VELKOMMEN TIL GRUNDFORLØB2
EUD BUSINESS - EUX BUSINESS

2. del på business grundforløbet er for dig, som sigter efter en 
karriere indenfor kontor, handel, detail eller event. Du kan vælge 
EUD vejen, som hurtigt leder dig frem til en praktikplads i er-
hvervslivet, eller du kan vælge at gå EUX Business vejen. 

Med en EUX Business får du både en erhvervsuddannelse og en 
erhvervsfaglig studentereksamen, denne uddannelse er med an-
dre ord for dig, som gerne vil holde dine muligheder åbne for at 
læse videre.

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 
år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 13 måneder siden. 
Er du over 25 år og realkompetancevurderet til 20 ugers grundforløb, 
starter du ligeledes på grundforløbets 2. del.
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UDDANNELSESVEJE

Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler mv.
Overbyg-

nings-
forløb

EUD · HOVEDFORLØB
detail, handel eller event

(grundforløb + hovedforløb = faglært)

1 år 1 år 1 år

EUX
GRUNDFORLØB

EUD
GRUNDFORLØB

1/2 år

EUX STUDIEÅR
EUX · HOVEDFORLØB 
kontor, detail, handel eller event
(studieår + hovedforløb = EUX-bevis)

Mulighed for videreuddannelser
Erhvervsakademiuddannelser

Mulighed for videregående 
udd. på universiteter, 
handelshøjskoler mv.

EUD uddannelsesvejen: Læs videre fra side 4
EUX uddannelsesvejen: Læs videre fra side 10



EUD UDDANNELSESVEJEN

Du arbejder ofte PROJEKTORIENTERET og trives med at komme FRA IDÉ TIL HANDLING 

Du bliver stærk til at arbejde med forskellige DIGITALE VÆRKTØJER fx webshop, sociale 
medier og kommunikation 

Du arbejder med UDVIKLING AF NYE IDÉER og virksomhedskoncepter

Uddannelsen har et stærkt ERHVERVSFOKUS rettet mod den specifikke branche, som  
du vælger

EUD detail, handel eller event er for dig, som ønsker den korteste 
vej til en karriere indenfor erhvervslivet
På kun ½ år på Handelsskolen bliver du klar til 
en PRAKTIKPLADS 

EUD er for dig som lærer bedst i en kombina-
tion af FAG OG PRAKTISKE OPGAVER 

Du får en uddannelse, som STILLER SKARPT 
på dine evner og det, du brænder for at arbejde 
med – allerede mens du er på skolen 
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Dansk D eller C Afsætning C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Engelsk D eller C
Uddannelsesspecifikke fag

Faglige kompetencer som du skal have erhvervet 
enten før eller parallelt med grundforløbets 2. del

Fag 
Grundforløbets 2. del (1/2 år)

Adgangskrav: 2 i gennemsnit i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

 
Butikskoncepter

Butiksindretning

Dekoration

Kundebetjening

Personligt salg

Digitale medier

Butiksøkonomi

Iværksætteri og innovation

DETAIL HANDEL
Virksomhedskoncepter

Indkøb og logistik

Godt købmandsskab

IT og digitalisering i virksomheden

International handel og kulturforståelse

Personligt salg

Kvalitet og service

Værdi- og forsyningskæde

EVENT*
Udvikling og event

Markedsføringsplan

Idéuvikling

IT og økonomi

Kommunikation

Fra idè til event

Personlig fremtræden

Projektstyring

Uddannelsesspecifikke fag – På grundforløbets 2. del målrettes din uddannelse efter dit fremtidige job i erhvervslivet. 
De uddannelsesspecifikke fag sætter fokus på den branche, du ved uddannelsens start har valgt.

EUD Business 

FORUDSÆTNINGER OG FAG

* kræver en uddannelsesaftale før start



Når du er færdig med grundforløbets 2. del, skal du have en praktikplads i en virk-
somhed. Du fortsætter nu på hovedforløbet, som er den praktiske oplæring. Under 
hovedforløbet skal du på skole i enkelte uger. Praktiktiden varer to år og afsluttes 
med fagprøve, hvorefter du får et erhvervsuddannelsesbevis.

HANDEL 
 handelsassistent
 indkøbsassistent
 logistikassistent 

DETAIL  
 salgsassistent
 dekoratør
 blomsterdekoratør

EVENT*
 eventkoordinator

Du kan søge praktikplads inden for...

EUD Business 

PRAKTIK OG EUD-BEVIS

Du kan læse videre...

Efter dit hovedforløb har du mulighed for at læse videre på en erhvervs-
akademiuddannelse. Uddannelsen tager to år, og du kan fx blive:

 serviceøkonom 
 handelsøkonom 

 
Se mere på www.ug.dk om adgangskrav og optagelse.

 designteknolog
 logistikøkonom

* kræver en uddannelsesaftale før start 
på grundforløb 2
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EUD Business 

OVERGANGSKRAV FRA GRUNDFORLØB TIL HOVEDFORLØB

DETAIL

HANDEL

EVENT

Praktiktid

2 ÅR

2 ÅR

2 ÅR

Dansk

D

C

C

Engelsk

D

C

C

Erhvervs-
økonomi

C

C

C

Afsætning

C

C

C

IT

C

C

C

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

I tillæg til ovenstående skal du have opnået en række uddannelsesspecifikke færdigheder 
og kompetencer, alt afhængig af hvilken branche du har valgt.

For at kunne begynde i en praktikplads, skal du have opfyldt nedenstående adgangskrav.



 INDKØBER

 SALGSASSISTENT

 AFDELINGSLEDER

 HANDELSASSISTENT

 SELVSTÆNDIG MED EGEN  

 BUTIK ELLER WEBSHOP

 BLOMSTERDEKORATØR

 SÆLGER

 DEKORATØR

 BUTIKSCHEF

 EVENT MANAGER

 IT SUPERBRUGER

MED EUD BUSINESS KAN DU FX BLIVE...      

iværksætteri
handel
salg og kundebetjening

webdesign og E-handel
udvikling af fremtidens 
virksomhedskoncepter

butiksindretning
samarbejde i teams
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EUD Business 

DIN KARRIERE

Du bliver stærk til...



Vi tager skridtene mod en 
karriere i erhvervslivet
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EUX BUSINESS UDDANNELSESVEJEN

Du får både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN ERHVERVS-
FAGLIG STUDENTEREKSAMEN

På EUX Business kan du EFTER 1 ½ ÅR søge ind på Erhvervs-
akademi- eller Professionsbacheloruddannelserne.

Du vælger EUX DETAIL, HANDEL ELLER KONTOR (Vælger du 
kontor, er EUX obligatorisk)

Med EUX kan du gå ALLE VEJE, du vil 

EUX er PRAKTISK, TEORETISK OG PROJEKTORIENTERET

Du ønsker en karriere med INDFLYDELSE OG ANSVAR

EUX Business er en uddannelse med ERHVERVSFOKUS

Du har et stort engagement og er AMBITIØS

EUX er for dig, der ønsker en dobbeltuddannelse
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Dansk C
Samfundsfag C
Engelsk C

Afsætning C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Matematik C
Uddannelsesspecifikke fag

 
Butikskoncepter

Butiksindretning

Dekoration

Kundebetjening

Personligt salg

Digitale medier

Butiksøkonomi

Iværksætteri og innovation

DETAIL
Administrative funktioner

Sagsbehandling

Kunde- og borgerservice

Økonomi og HR

Sprog- og kulturforståelse

IT og digitalisering

Kommunikation

Service- og kvalitetskoncepter

KONTOR HANDEL
Virksomhedskoncepter

Indkøb og logistik

Godt købmandsskab

IT og digitalisering i virksomheden

Int. handel og kulturforståelse

Personligt salg

Kvalitet og service

Værdi- og forsyningskæde

EVENT
Udvikling og event

Markedsføringsplan

Idéuvikling

IT og økonomi

Kommunikation

Fra idè til event

Personlig fremtræden

Projektstyring

Uddannelsesspecifikke fag – På grundforløbets 2. del målrettes din uddannelse efter dit fremtidige job i erhvervslivet. 
De uddannelsesspecifikke fag sætter fokus på den branche, du ved uddannelsens start har valgt.

EUX BUSINESS 

FORUDSÆTNINGER OG FAG

Faglige kompetencer som du skal have erhvervet 
enten før eller parallelt med grundforløbets 2. del

Fag 
Grundforløbets 2. del (1/2 år)

Adgangskrav: 2 i gennemsnit i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.



Efter at have bestået EUX grundforløbet går du videre på det 1-årige EUX studieforløb, 
hvor du afslutter fag på gymnasiale C til A niveauer. Din samlede uddannelsestid på skolen er 1 1/2 år.
Studieåret afsluttes med en erhvervsfaglig studentereksamen, hvorefter du modtager bevis for gennemførelsen af EUX 1. del. 

EUX BUSINESS

STUDIEÅRET

ANDRE VALGFAG

Dansk A
IT B
Engelsk B

Virksomhedsøkonomi B / Matematik B
Tysk C / Erhvervsret C
Afsætning B

FAG STUDIEÅR (1 år) 

Dansk 
C

Engelsk 
C

Dansk 
A

STUDIE
ÅR

2. del

1. del

Engelsk 
B

2 fag på 
C-niveau

Afsætning
 C

Afsætning
 B

IT
C

IT 
B

Organisa-
tion C

Virksom-
heds-

økonomi B

Mate-
matik 

B

Matematik
 C

Erhvervs-
økonomi C

Tysk C / 
Erhvervs-

ret C

Erhvervs-
fag 1, 2, 3

Udd.spec.
 fag

Samfunds-
fag C

Samfunds- 
fag B

FAG EUX – SAMLET OVERBLIK

Samfundsfag B 
Psykologi C

Kulturforståelse C
Innovation C



EUX BUSINESS

EFTER STUDIEÅRET

PRAKTIK
Du kan efter studieåret vælge at fortsætte i lønnet praktik med en uddannelsesaf-
tale på 2 år. Som EUX elev er du særligt attraktiv for private såvel som offentlige 
virksomheder der søger elever. Det giver dig ekstra gode muligheder for at finde en 
praktikplads. I praktiktiden skal du på skoleperioder i enkelte uger. Efter praktikti-
den afslutter du din uddannelse - efter i alt 3 1/2 år - med et fuldt EUX bevis. 

LÆSE VIDERE
EUX 1. dels beviset giver dig adgang til at læse videre på erhvervsakademi- og pro-
fessionsbacheloruddannelserne. 

Med EUX 1. dels bevis 
kan du...

Søge praktikplads inden for:

KONTOR fx
• Administration
• Lægesekretær
• Økonomi
• Revision
• Spedition og shipping

HANDEL
• Handelsassistent
• Indkøbsassistent
• Logistikassistent 

DETAIL
• Salgsassistent

Læse videre på: 
•  Erhvervsakademier
• Professionsbacheloruddannelser
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EUX BUSINESS

LÆS VIDERE MED EUX-BEVISET EFTER 3 1/2 ÅR

EUX-beviset giver dig adgang til videregående uddannelse og gymnasiale sup-
pleringskurser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser, dvs. adgang 
til at søge ind på:

 UNIVERSITETER

 HANDELSHØJSKOLER

 PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

 ERHVERVSAKADEMIER

Vælger du at læse videre direkte efter studieåret, vil du skulle tage et supplerende 
overbygningsforløb for at få adgang til at søge ind på fx universiteter og handels-
højskoler.



Med EUX kan du gå ALLE VEJE,
du vil 

Du får BÅDE EN 
ERHVERVSUDDANNELSE OG 
EN GYMNASIAL EKSAMEN

På EUX Business kan du 
EFTER TO ÅR søge ind på en 
videregående uddannelse eller 
vælge praktik

Du har et stort engagement og 
er AMBITIØS

EUX er PRAKTISK, TEORETISK 
OG PROJEKTORIENTERET

Du ønsker en karriere med 
INDFLYDELSE OG ANSVAR

EUX Business er en uddannelse 
med ERHVERVSFOKUS

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE  • EJENDOMSMÆGLER

• REVISOR

• INDKØBER

• AFDELINGSLEDER 

 KEY ACCOUNT MANAGER

 LÆGESEKRETÆR

 ADVOKATSEKRETÆR

 ØKONOMIASSISTENT

 KONTORASSISTENT

 PÆDAGOG

• HANDELSASSISTENT

• INDKØBSASSISTENT

• LOGISTIKASSISTENT

• EVENTKOORDINATOR

 POLITIBETJENT

at begå dig i skrift og tale i både danske og internationale virksomheder 

selvstændigt at kunne varetage en økonomifunktion i en virksomhed 

at markedsføre et produkt eller en serviceydelse til en målgruppe – også 

internationalt

at læse videre, fordi du kan koble teori med praksis

at anvende forskellige it-værktøjer til løsninger af administrative opgaver 

at arbejde systematisk og projektorienteret

at være omstillingsparat og klar til at indfri forventningerne fra et kon-

kurrencepræget erhvervsliv

at udnytte dit talent bedst muligt

EUX BUSINESS 

DIN KARRIERE

Du bliver stærk til...

MED EUX BUSINESS KAN DU FX BLIVE...      
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Center for handel & kontor | Handelsskolen
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf +45 99 122 333 · www.ucholstebro.dk/handelsskole

VÆLG GRUNDFORLØBETS 2. DEL

Vælg: 

 · Detailhandelsuddannelse med specialer

 · Handelsuddannelse med specialer

 · Kontoruddannelse med specialer

TILMELDING PÅ OPTAGELSE.DK

               Du kan starte på 
grundforløbets 2. del                 til januar og august
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Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 222 · ucholstebro.dk/business


