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Din fremtid er åben
Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business
er en erhvervsfaglig studentereksamen, som kombinerer to uddannelser i en.
Efter to år i skole kan du blive elev i en virksomhed, men du kan også læse en
videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for. Med en EUX Business
er din fremtid åben, fordi du i løbet af uddannelsens fire år både får fag på højt
gymnasialt niveau samtidig med, at du får en erhvervsfaglig uddannelse inden
for netop det område, du interesserer dig mest for.
EUX Business giver dig plads til at være i tvivl, men den giver dig også mulighed
for at komme hurtigt videre ad den vej, du drømmer om at gå. Du behøver
ikke at være sikker på din fremtid, når du begynder på uddannelsen. Med en
EUX Business holder du dine muligheder åbne, så du kan gå den vej, der passer
bedst til dig – uanset om det er en karriere i erhvervslivet eller et videregående
studie, du drømmer om. Med en EUX Business får du de rette forudsætninger
for en spændende karriere inden for alt fra kontor og handel til marketing eller
innovation.

Skoleforløb
I løbet af uddannelsens første to år har du fag på højt gymnasialt niveau.
Grundforløb

1. ÅR
Grundforløb 1
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag

Grundforløb 2
Erhvervsøkonomi C
Afsætning C
IT C
Matematik C
Organisation C

Studiekompetenceåret

2. ÅR
Dansk A
Virksomhedsøkonomi B
IT B
Afsætning B

Engelsk B
Kulturforståelse C
Tysk C eller Erhvervsret C
Innovation C
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VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE PÅ
UNIVERSITETER OG
HANDELSHØJSKOLER

Elevplads
Med en elevplads kan du komme til at arbejde inden for:

Kontor og administration
Salg og markedsføring
Butik/detail
Business to business
Indkøb og logistik

$
$

2 ÅRS
ELEVPLADS

DRØMMEJOB
DRØMMEJOB

Revision
Spedition
Advokat- eller lægesekretær
Iværksætteri

UDDANNELSESGARANTI
Vælger du at tage et hovedforløb og gå i lære, skal du selv finde elevplads. På Campus
Vejle har vi en praktikpladskonsulent, der hjælper dig med at finde og søge elevpladser. Hvis ikke det lykkes dig at finde en praktikplads, har vi en uddannelsesgaranti, så du
kan gøre din uddannelse færdig i vores praktikcenter inden for følgende tre specialer:
• Detail, salgsassistent
• Handel, salg, indkøb, logistik
• Kontor, administration

ØKONOM
ØKONOM

VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE

LÆRER
LÆRER

Videregående uddannelse
Vælger du at læse videre efter EUX 1. del, kan du studere på:

Erhvervsakademier
Professionshøjskoler
Vælger du at læse videre når du er færdig efter 4 år, kan du studere på:

Universiteter
Handelshøjskoler

CHRISTINA

Der er mange forskellige typer på EUX Business, men den
primære lighed er, at folk er meget målrettede og har viljen
til at gøre det, der skal til.

LOUISE

EUX viser os, hvad det vil sige at arbejde i en virksomhed.
Det synes jeg er super fedt, fordi det hjælper én på vej til at være
klar, når man skal ud på arbejdsmarkedet og søge om elevplads.

OM EUX BUSINESS
SKILLS OG YOUNG ENTERPRISE
Under hele uddannelsen arbejder vi med projekter og temaer i Skills og Young
Enterprise regi. Projekternes indhold inddrager de fag, du har på uddannelsen. Alle
tema- og projektforløb gennemføres med fokus på praktiske opgaver, hvor de faglige
niveauer tilgodeses i de praktiske opgaver.
ET LEVENDE STUDIEMILJØ
Campus Vejle er meget andet end studier. Vi laver også sports- og aktivitetsdage,
foredrag, fredagscafé, fester og studietur. 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 meget få erhvervsskoler i Danmark, der har idrætsfaciliteter.

FAQ
Er EUX Business noget for dig?
EUX Business er for dig, som søger
en ungdomsuddannelse, der tager
udgangspunkt i den virkelige verden.
Det er en uddannelse, der stiller krav til
dig og din faglighed, og som gør dig klar
til erhvervslivet. Hvis du har ambitioner
om en fremtid med handel, kontor,
ledelse, marketing eller innovation, er
EUX Business noget for dig. Med en
EUX Business er dine muligheder åbne
– også hvis du senere skulle vælge at
læse en videregående uddannelse.
Hvad kan du blive?
Med en EUX Business får du grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse
samtidig med, at du får fag på højt
gymnasialt niveau. Efter de første to
år kan du blive elev i en virksomhed og
starte din karriere inden for områder
som eksempelvis salg, markedsføring,
butik/detail, revision, administration og
iværksætteri. Du kan også læse videre
på eksempelvis erhvervsakademiet eller
professionshøjskolen, hvis det er det,
du brænder for, eller på universiteter
og handelshøjskoler, hvis du gør din
EUX færdigt (alle 4 år).

Får jeg en hue?
Ja. Når du efter de første to år har
gennemført EUX 1. del, får du en grå
studenterhue og et EUX 1. delsbevis.
Hvordan kommer jeg ind?
For at søge ind på EUX Business skal du
have mindst 02 i fagene dansk og matematik svarende til folkeskolens 9. eller 10.
klasses niveau.
Ansøgningsfristen for EUX Business er 1.
marts, og du kan søge om optagelse på
www.optagelse.dk.
Er du i tvivl, om du kan søge ind, kan du
også tale med en vejleder på din skole,
din lærer, eller studievejlederen på den
handelsskole, der er tættest på dig. Du
kan også tage til Åbent Hus på en af
landets handelsskoler.
Kan du få SU?
Ja. Du vil få SU de første to år af uddannelsen. Vælger du herefter at blive elev
i en virksomhed, vil du få elevløn i de to
år, du er elev.

En EUX Business hjælper dig
med at finde din egen vej

EUD & EUX

Campus Vejle / Boulevarden 48 / 7100 Vejle
72 16 26 16 / info@campusvejle.dk
www.campusvejle.dk

