
UCH - her bliver du dygtig

BUSINESS

EUS - BUSINESS

FAG PÅ UDDANNELSEN

Har du en studentereksamen fra STX, HTX, EUX-tech eller 
HF*, kan du efter et 5-ugers forløb springe direkte ud i 
erhvervslivet med en læreplads indenfor mange spændende 
områder. Du får adgang til uddannelserne detail, handel el-
ler kontor. Tjek lærepladsen.dk, for at se hvilke virksomheder 
der er godkendt, til at have en elev.

EUS online forløb:
Du kan også tage 5-ugers EUS som online-forløb. Der er frem-
møde den første dag samt til eksamen. 

Du kan søge elevplads indenfor:
• Detail/butik - fx e-handel B2C
• Kontor - fx administration, økonomi, spedition, revision
• Handel - fx indkøbsassistent, logistikassistent, e-handel B2B

DETAIL HANDEL KONTOR

På EUS hovedforløb kan du vælge enten DETAIL, HANDEL eller KONTOR med følgende specialer = 2 år

På EUS 5-ugers forløb har du i alt 3 fag:

*Uddannelsesspecifikke fag er enten Kontor, Handel eller Detail, alt afhængig af hvilken studieretning du 
har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Erhvervsuddannelse for studenter

KONTOR DETAIL/HANDEL

Informationsteknologi C-niveau

Virksomhedsøkonomi C-niveau

USF/Uddannelsesspecifikke fag* 

Salgsassistent Salg Administration

Digital Handel (B2C) Indkøb Offentlig administration

Convience Digital Handel (B2B) Advokatsekretær

Dekoratør Logistik Økonomi

Blomsterdekoratør Spedition & Shipping

Revision

Virksomhedsøkonomi C-niveau

Afsætning C-niveau

USF/Uddannelsesspecifikke fag* 



-
FAKTA

ØKONOMI
På 5-ugers forløbet får du SU. Du får elevløn fra den dag 
din uddannelsesaftale træder i kraft. 

Din læreplads får AUB-refusion, mens du er i skole.

VOKSENELEV | EUV
Når du er over 25 år, har du mulighed for at få en højere 
elevløn. Uddannelsens sammensætning, længde og ind-
hold er tilpasset den enkelte elevs erfaring fra tidligere 
arbejde og uddannelse.

OPTAGELSE
Tilmelding foregår på optagelse.dk
 ungdomsuddannelse
 erhvervsuddannelse
 GF-2
 Kontor/detail/handels uddannelsen for elever med  
      STX, HF el. HTX

LÆREPLADSEN.DK 
Her kan du få et overblik over de virksomheder der er 
godkendt til at have elever.
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STUDIEVEJLEDER EUD | EUX
Mette Lund Timmermann

99 122 587
mt@ucholstebro.dk

Døesvej 76 | 7500 Holstebro | 99 122 222 | ucholstebro.dk/business

EUS - BUSINESS

HANDEL OG DETAIL
Alle specialer har 8 ugers hovedforløb + fagprøve

KONTOR
Adminstrtion   6-10 uger + fagprøve

Offentlig adminstration  13 uger + fagprøve

Advokatsekretær, økonomi, 
spedition og revision  10 uger + fagprøve

UCH - her bliver du dygtig
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DET ARBEJDER VI OGSÅ MED PÅ BUSINESS

HOVEDFORLØB 

LÆNGDE PÅ DE 

FORSKELLIGE 

SPECIALER


