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DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

EUD Business

GØR DET VIRKELIGT
På EUD Business kan du specialisere dig gennem to
fagretninger:
Butik og E-handel: Denne retning giver dig adgang til
alle detailfagene og er oplagt, hvis du kunne tænke dig et
job som for eksempel salgsassistent inden for specialhandel, fx. i en sportsforretning, tøjbutik, byggemarked
eller i dagligvarehandlen.
Business to Business: Denne retning giver adgang til en
hverdag med handel mellem virksomheder. Oplagte jobmuligheder kunne derfor være handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent eller eventkoordinator.

Vi arbejder med rigtige virksomheder
På EUD Business lærer du teorier og modeller, der
bruges i erhvervslivet. De lærte teorier og modeller
kommer du til at bruge i større business cases / projekter, der er lavet i samarbejde med lokale virksomheder, som fx Bestseller, Sport24, Buchs Herretøj,
Sinnerup og mange flere. Derigennem får du mulighed for at arbejde med virksomheder, hvor det også
er muligt at søge elevplads, efter endt grundforløb.
Det er i det uddannelsesspecifikke fag, at vi arbejder
med disse projekter, som ud over teorierne fra de forskellige fag har fokus på bla. kommunikation, samarbejde og praktikpladssøgning.

Uddannelsen er for dig, der brænder for at komme ud og få erfaring i erhvervslivet, og har interesse for handel,
service eller butiksarbejde. Allerede efter ét år skal du søge en elevplads i en butik eller virksomhed. Efter tre
år er du færdiguddannet.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal
du både tage 1. og 2. halvår. Du skal
have min. 02 i dansk og matematik for at
komme ind.

BUTIK OG E-HANDEL
1. HALVÅR

DANSK D
ENGELSK D
ERHVERVSFAG

Er det over et år siden, du afsluttede folkeskolen, går du direkte i gang med 2. halvår. Du skal have min.
02 i dansk og matematik for at komme ind

DETAIL
2. HALVÅR

ERHVERVSØKONOMI C
IT C
AFSÆTNING C
INNOVATION
UDDANNELSESSPECIFIKT FAG - DETAIL
VALGFAG*
(*dansk C, engelsk C eller støttefag)

BUSINESS TO BUSINESS
1. HALVÅR

DANSK D
ENGELSK D
ERHVERVSFAG

HANDEL (B2B) ELLER EVENT
2. HALVÅR

ERHVERVSØKONOMI C
IT C
AFSÆTNING C
INNOVATION
UDDANNELSESSPECIFIKT FAG - HANDEL (B2B)/EVENT
VALGFAG*
(*dansk C, engelsk C eller støttefag. Hvis du ikke har dansk C og engelsk C i forvejen, skal du
vælge disse to fag som valgfag.)

ELEV - 2 ÅRIGT HOVEDFORLØB

Efter 2. halvår skal du i lære i to år på den linje, som du har valgt.

VIDERE UDDANNELSESMULIGHEDER
FAGLÆRT JOB INDENFOR BUTIK,
E-HANDEL ELLER B2B HANDEL.

Med en afsluttet EUD Business (grundforløb og hovedforløb) kan du søge ind på fuldtids erhvervsakademiuddannelser, fx: handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom
og lignende. Du kan også tage videregående deltidsuddannelse som fx merkonom- og akademiuddannelserne inden for det merkantile område.

FAQ
Kan jeg altid gøre min uddannelse færdig?
Vi giver uddannelsesgaranti inden for de to retninger:
handel og detail. Det betyder, at hvis du ikke har fundet
en elevplads, når du afslutter grundforløbet, kan du søge
optagelse i vores Praktikcenter. Her kan du starte din
elevtid og gå over i et elevforløb i en virksomhed, hvis
du finder en elevplads undervejs. Vi har uddannelsesgaranti på følgende to specialer:

Kan man få SU?
Uddannelsen er SU-berettiget det første år. Du kan søge
SU efter gældende regler. Herefter kommer du i lære og
får elevløn.

• Handelsuddannelse med speciale i salg
• Detail, salgsassistent

Du kan også kontakte studievejlederne på tlf. 72 16 26 16
eller e-mail eudvejledning@campusvejle.dk.

Hvad er adgangskravene?
Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik
fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at kunne søge om
optagelse på EUD Business.

Jeg er nysgerrig!
Kom til Åbent Hus på Campus Vejle eller læs mere om
uddannelsen på campusvejle.dk

Iværksætteri - EUD Business
Mange unge drømmer om at starte sin egen virksomhed. På EUD Business kan du vælge Iværksætterprofil, hvor du starter din
egen virksomhed og sælger produkter til forbrugere eller virksomheder. Varerne kan sælges på Internettet, på messer eller
andre måder. Du skal selvfølgelig starte i det små, men får du mod på mere, hjælper vi dig videre i vores Iværksættermiljø i
Idea House.
Et levende studiemiljø
Campus Vejle er meget andet end studier. Vi laver også sports- og aktivitetsdage, foredrag, fredagscafé, fester og ture. På Campus
Vejle har vi en sportshal, multihal med fitnessudstyr og individuelle omklædnings- og badefaciliteter.
Disse faciliteter er åbne for alle elever på Campus Vejle - også uden for skoletiden. Vi er en af de få erhvervsskoler i Danmark, der
har idrætsfaciliteter. Vi har også en træningsbutik - Real Deal - som indgår i vores praktikcenter.

CAMPUS VEJLE
SPORTSOLLEGE
Er du god til sport?
På Campus Vejle har vi et af landets bedste sportscolleges. Vil du pleje din sportskarriere, samtidigt med du
passer din uddannelse, er Campus Vejle Sportscollege et godt tilbud til dig. Vi arbejder sammen med de lokale
sportsklubber, giver mulighed for træning, stævnedeltagelse og meget andet. Kommer du langvejs fra hjælper vi dig med at finde bolig, og du har mulighed for at deltage i hjertesund madordning i vores kantine. Du er
velkommen til at kontakte Campus Vejle Sportscollege for en personlig rundvisning og en snak om, hvad vi kan
gøre for at hjælpe dig godt på vej både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Uanset hvilken sportsgren du dyrker,
er du velkommen på Campus Vejle Sportscollege
Danmarks største E-sportslinje
På Campus Vejle Sportscollege har vi Danmarks største E-sportsfællesskab, som du kan blive en del af, hvis
du er interesseret i E-sport. Som E-sportsudøver har du de samme muligheder for træning, som udøverne af
de fysiske sportsgrene på Campus Vejle Sportscollege har. Vi har kontrakt med Tricked E-sport, som leverer
professionel træning til vore E-sportsudøvere, ligesom du også kan benytte vores fysiske træningsaktiviteter,
madordning og hjælp til at finde bolig.

DEN
KORTESTE
VEJ TIL
ERHVERVSLIVET

GØR DINE DRØMME
TIL VIRKELIGHED
Med en EUD Business er du allerede efter ét år klar til
en elevplads i erhvervslivet. Du får en uddannelse, der
stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at
arbejde med, allerede mens du er på skolen. På denne
måde er du klar til at bringe dine evner i spil, når du
kommer ud i erhvervslivet.
Du får mulighed for at specialisere dig inden for Butik &
E-handel eller Business to Business, som begge er områder, der er efterspurgte, hvis man skal ud og arbejde i
en butik eller en virksomhed.
EUD Business er for dig, der har mod på en karriere med
handel, service og salg, og som glæder sig til at komme
ud og få erfaringer i erhvervslivet. Du er klar til en uddannelse, der har fokus på det praktiske, og som giver
dig muligheden for at vælge de fag, der interesserer dig
mest.

EUD & EUX

Vil du vide mere
Er EUD Business noget for dig?
Eller er du i tvivl?
Har du behov for mere viden om EUD Business?
Eller hvordan kommer du ind?
Uanset hvilke spørgsmål du har, er vores studievejledere
parate til at hjælpe dig.
Så ring på tlf. 72 16 26 16 eller skriv til
eudvejledning@campusvejle.dk.
Vi hjælper dig gerne videre.

Campus Vejle / Boulevarden 48 / 7100 Vejle
Tlf. 72 16 26 16 / E-mail info@campusvejle.dk

