ERHVERVSUDDANNELSE

Salgsassistent

Specialer: Salgsassistent m/u profil,
blomsterdekoratør, dekoratør
Uddannelsen som salgsassistent giver dig en grundlæggende
viden om varer, salg og kundeservice i en butik. Du får
desuden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret,
præsenterer varerne og indretter butikken. Du lærer at betjene
en kasseterminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsens varighed afhænger af din alder, hvornår du har
afsluttet folkeskolen, tidligere uddannelse og erhvervserfaring.
Uddannelsen består af:
•
Et eller to grundforløb, der tages på en erhvervsskole, og
hvert grundforløb varer 20 uger
•
Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og
skoleforløb.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til
uddannelsen. Praktikken foregår i en butik eller evt. i Tradium
Praktikcenter, hvis ikke du selv kan finde en elevplads.

Adgangskrav og optagelse
For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal
du have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende
undervisning. Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i
både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10.
klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. Hvis du har en
uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have
opfyldt din undervisningspligt.
Tilmelding til uddannelsen sker på www.optagelse.dk.
Hvis du er over 25 år, er det vigtigt, at du kontakter skolen.
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Adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet
For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have
gennemført fagene:
•
Dansk på niv. D
•
Engelsk på niv. D
•
Erhvervsøkonomi på niv. C
•
Afsætning på niv. C
•
It på niv. C
Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte
fag, og grundforløbsprøven skal være bestået separat.
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden
have en uddannelsesaftale med en butik.

Under 25 år (GF2)
Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse,
og er du under 25 år, begynder du din uddannelse med
grundforløbets 2. del (20 uger).
Over 25 (GF2 / euv)
Euv står for erhvervsuddannelse for voksne. Er du
fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en
realkompetencevurdering (RKV), der giver dig mulighed for at
få merit. Din uddannelse tilrettelægges individuelt, længden er
afhængig af tidligere uddannelse og erfaringer.

Uddannelsesgaranti
Hvis du i forvejen har en stx, hhx, htx eller hf, begynder du i
et grundforløb, der varer maks. 10 uger afhængig af, hvilken
gymnasial uddannelse du har.

EUX
Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du
tager din erhvervsuddannelse. Hvis du gennemfører din
erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder ‘generel
studiekompetence’, og bliver ligestillet med personer, der
har en gymnasial eksamen. På detailhandelsuddannelsen
gennemføres den studiekompetencegivende del af eux som
et 1-årigt studieforløb efter grundforløbet. Derefter tager du
uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med forløbet
skal du have følgende fag på niv. C:
•
Dansk
•
Afsætning
•
Engelsk
•
It
•
Samfundsfag
•
Matematik
•
Erhvervsøkonomi
•
Organisation

Grundforløb 1 og 2
Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på.
Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.
Fra 9. eller 10. klasse (GF1)
Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden
1. september året efter, du er gået ud af skolen, begynder
du på grundforløb 1 (GF1). Det varer 20 uger og omfatter en
fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilken
uddannelse du vil gennemføre. Du kan kun gå på GF1 én gang,
men GF1 giver dig mulighed for at starte på grundforløb 2
(GF2), der også er på 20 uger. GF2 er rettet mod en specifik
uddannelse.

Hvis ikke du får en uddannelsesaftale, har du mulighed for at
komme i Tradium Praktikcenter.

Økonomi
Hvis du er over 18, kan du søge om SU på grundforløbet. I
hovedforløbet får du elevløn.

Bo med dine venner
Hyg dig med vennerne, og spar tid på transport. Bo på vores
nye Tradium College, når du er på skole.

Uddannelsessted
Tradium Business
Minervavej 57
8960 Randers SØ

Tradium Business
Kirketoften 7
9500 Hobro

Vil du vide mere?
Få råd og vejledning hos Tradium Vejledningscenter.
Vester Alle 26
8900 Randers
D 8710 0401
T 7011 1010
E Vejledning@tradium.dk
Åbningstid
Mandag kl. 11.00 - 15.00
Tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00

Start din fremtid
Læs mere på tradium.dk eller søg optagelse
på optagelse.dk
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Særligt for studenter

