
EUV Business
– NÅR DU ER GÅET UD AF FOLKESKOLEN 

FOR MERE END 1 ÅR SIDEN 



EUV Business
– vejen til en spændende karriere

Indholdet i linjerne Detail og Handel er identisk, hvorfor du får adgang til at skrive 
uddannelsesaftale inden for begge områder, uanset hvilken af de to du vælger.

Salgsassistent
Dekoratør

Blomsterdekoratør

Handelsassistent
Indkøbsassistent
Logistikassistent

Eventkoordinator

EUV Business

Detail/salg

Handel

Event

Hvad kan du blive?

Begynder du i januar eller august kommer du med på et af vores 
EUV Business hold.



EUV Business
– forløbet

For dig, der er under 25 år og har afsluttet folkeskolen for mere 
end 14 måneder siden, er der mulighed for at komme i gang med 
et grundforløb 2 og derefter få en 2-årig elev plads inden for 
detail, handel eller event. Her skal du have en samtale med 
studie vejledningen og få planlagt netop dit uddannelsesforløb.

For dig, der er fyldt 25 år begynder EUV Business med en  real-
kompetencevurdering hos studievejlederen, hvis du har relevant 
erhvervserfaring eller uddannelse kan du eksempelvis godskrives 
for hele eller dele af både grundforløb 2 og elevplads/praktikken.

EUV Business tager max. 2½ år inkl. elevpladstiden/praktikken:

”Grundforløbet på 
EUV Business 

er SU-berettiget.

Er du ledig, 
og følger du EUV Business 

som en del af den aktive 
beskæftigelsesindsats, 

vil du modtage forsørgelse 
efter gældende regler. 

Hovedforløb
(praktik 2 år)

Du arbejder i 
en virksomhed 

inden for dit fag

Grundforløb 2
(20 uger)

Dansk (C)
Engelsk (C)

Afsætning (C) 
Virksomhedsøkonomi (C)

Erhvervsinformatik (C)
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Hvis du ikke selv har fundet en praktikplads, kan du begynde din praktiktid i skole-
praktik inden for detail og handel. Skolepraktik foregår i Aalborg.

    Dit forløb:

for hele eller dele af både grundforløb 2 og elevplads/praktikken.

EUV Business tager max. 2½ år inkl. elevpladstiden/praktikken:

Hvis du ikke selv har fundet en praktikplads, kan du begynde din praktiktid i skole-
praktik inden for detail og handel. Skolepraktik foregår i Aalborg.



Kontakt studievejlederne og få klar besked om studieretninger, 
job- og praktikpladsmuligheder og studiemiljø:

Klar til en

Businessuddannelse?

EUC Nord  •  M. P. Koefoeds Vej 10  •  9800 Hjørring  •  tlf. 7224 6000  •  info@eucnord.dk
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Gitte Villadsen
Studievejleder

Tlf. +45 7224 6283
Mail giv@eucnord.dk

Vores businessuddannelser foregår på Hestkærvej 30 i Hjørring.

facebook.com/handelsskole

eud.eux.business


