BLIV EUX BUSINESS STUDENT OG FÅ
– DET BEDSTE FRA TO VERDENER

KOMBINER TEORI OG PRAKSIS
FÅ STUDENTERHUE OG FAGPRØVEBEVIS
FÅ EN FLEKSIBEL FREMTID
LÆR OM HANDEL, SERVICE OG E-COMMERCE
BLIV EN HAJ TIL ADMINISTRATION, ØKONOMI OG KOMMUNIKATION

VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS
- HER FÅR DU DOBBELT OP PÅ UDDANNELSE

På EUX Business er der desuden plads til
udvikling, ambitioner og drømme, så du både
fagligt og personligt bliver forberedt på livet
efter uddannelsen.

FÆLLESSKAB OG VENSKAB
STUDENTERHUE OG FAGPRØVEBEVIS
På EUX Business får du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.
Når du har færdiggjort din uddannelse
som fx lægesekretær, salgsassistent eller
indkøbsassistent, kan du vælge at arbejde
indenfor dit fag eller læse videre.
EUX Business er for dig, der har drømme
og ambitioner for din fremtid. Du er klar til
en uddannelse, der stiller krav til dig med
teori på højt fagligt niveau og forbereder
dig til erhvervslivet. Du trives desuden med
undervisning, der relaterer sig til handel,
butik og administration allerede fra første
dag.
Uddannelsen giver dig et stærkt karrierefundament til at komme direkte i job
samtidig med, at du holder alle døre åbne
for en videregående uddannelse. Meget
undervisning vil være baseret på cases
fra erhvervslivet og du vil få praktiske
færdigheder, der kan sættes direkte på CV’et.
Som elev får du også erfaring allerede under
din uddannelse, der kan bruges senere.

Når du starter på EUX Business, får du
ikke kun en fremtidssikret uddannelse med
mange muligheder. Du bliver også del af et
stort fagligt fællesskab og skaber venskaber
på tværs.
Som elev på Tradium får du og dine medstuderende også mulighed for at benytte de
mange tilbud på skolen, hvor I kan hygge jer
efter skoletiden. Der er fx mulighed for at
dyrke e-sport på sportshold med instruktør
eller deltage i fredagscaféer. Du vil desuden
komme på studietur, hvor det sociale
sammenhold på holdet bliver styrket.
I Randers vil du også kunne benytte vores
ToolBox med multisal, sportshal og fitness,
hvor I kan mødes og dyrke motion eller spille
eller I kan bruge vores shelters.

STUDIETS OPBYGNING EUX Business består overordnet set af to
grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb,
hvor hovedforløbet veksler mellem undervisning på skolen og
en elevplads i en virksomhed. Hele din uddannelse tager 3½-4 år.
START PÅ GRUNDFORLØB

INTERNATIONALE MULIGHEDER

Alt efter din alder starter du på grundforløb
1 eller 2. Hvis du kommer fra 9. eller 10.
klasse, skal du starte på grundforløb 1. Hvert
grundforløb tager 20 uger. På grundforløb 1
kan du vælge mellem EUX Handel og butik
eller EUX Kontor og finans.

Vil du til udlandet under dit studie, er EUX
Business også en god mulighed. På grundforløbet kan du komme på studieture, hvor
du besøger vore spændende udenlandske
partnere. På hovedforløbet kan du vælge at
tage en del af eller hele din pratiktid i udlandet. Du kan f.eks. også udstationeres til en
filial af dit danske praktiksted.

Efter grundforløb 2 starter du på det studiekompetencegivende forløb, der varer 1 år.
Herefter følger dit hovedforløb. På hovedforløbet skal du have en elevplads. Dit
hovedforløb veksler mellem praktik i virksomheden og undervisning på skolen. På
EUX uddannelserne får du ligesom på den
traditionelle erhvervsuddannelse løn, mens
du er i lære. I de første 2 år kan du få SU,
hvis du opfylder kravene.

FAG OG KRAV
På EUX Business vil du få de obligatoriske
fag som dansk, matematik og engelsk, men
du vil også blive undervist i fx afsætning,
virksomhedsøkonomi, IT og innovation.
Fagene tager udgangspunkt i praksis, så
du vil opleve, at undervisningen er virkelighedsnær. Kravene til dig i undervisningen
er høje, selvom adgangskravene er 02 i
dansk og matematik. Med en stor indsats i
hverdagen får du til gengæld dobbelt op på
uddannelse.

Grundforløb 1
(1/2 år)

Grundforløb 2
(1/2 år)

Studieår
(1 år)

Hovedforløb
(2 år)

Du skal selv betale en del, men der er mange
muligheder for at søge tilskud til dit ophold.
Vores internationale afdeling og koordinatorer står gerne til rådighed med hjælp, så du
får en god oplevelse.

FÅ EN FREMTID MED MULIGHEDER Bliv handelsøkonom,
folkeskolelærer eller markedsføringsøkonom. Når du tager en EUX
Business, åbner du alle døre. Du har muligheden for at dygtiggøre
og specialisere dig indenfor dit fag eller du kan læse videre.
Det gælder både de korte videregående uddannelser som erhvervsakademier og professionshøjskoler. men også universiteter.
FRA DRØM TIL JOB PÅ FÅ ÅR
Med en EUX Business starter du din karriere
med det samme. Du bruger også allerede
under din uddannelse din faglighed på din
elevplads og kan bruge den erfaring, når du
fortsætter videre i job. Du kan vælge at blive
selvstændig, hvor du i høj grad kan bruge din
viden fra EUX fagene i opstarten af din egen
virksomhed som fx viden om markedsføring
og økonomi.

NÅR DU SKAL VIDERE
EUX Business er en gymnasial uddannelse,
der giver adgang til erhvervsakademier,
professionshøjskoler og universiteter.

Du kan allerede efter to år læse videre på
erhvervsakademiet eller professionshøjskolen. Du kan derfor læse videre efter
din uddannelse og blive fx logistikøkonom,
administrationsøkonom eller socialrådgiver.
Ligesom med andre studentereksamener
kan du få behov for at supplere med nogle
enkelte fag.
Med en EUX Business kan du læse videre
med det samme eller tage nogle år, hvor du
arbejder i en virksomhed. Du vil ofte opleve,
at det er en fordel på den videregående
uddannelse at have taget en EUX Business,
da dine erfaringer fra virksomheden og
undervisningen kan bruges i din videre færd.

Du vil eksempelvis som kontorassistent
have en god forståelse for økonomi og
sammenhænge på arbejdspladsen, hvis du
selv har prøvet at være på en arbejdsplads
først.

FOLKESKOLENS 9. ELLER 10. KLASSE

EUX

NÅR DU SKAL VIDERE
JOB

IVÆRKSÆTTER

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE UDD.

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

Med de to beviser i
hånden kan du efter endt
uddannelse gå ud og
søge job som faglært i en
virksomhed, Der er også
mulighed for at komme
til udlandet og arbejde.
I flere lande er der stor
efterspørgsel efter
dygtige håndværkere.

Nogle EUX-elever
vælger at forfølge deres
iværksætterdrøm efter,
at de har afsluttet.

• Økonomi
• Statskundskab
• Matematik
• Datalogi
• Ingeniør
• osv.

• Læreruddannelsen
• Journalist
• Socialrådgiver
• Administrationsbachelor
• Sygeplejerske
• Bachelor i skat
• osv.

• Serviceøkonom
• Handelsøkonom
• Finansøkonom
• Markedsføringsøkonom
• Multimediedesign
• Logistikøkonom
• osv.

KARRIERE

FREDERIK
Efter 9. klasse valgte jeg en EUX Business, og efter 2 år på skolen er jeg nu
elev hos Lemvigh-Müller. Jeg er handelselev med speciale i salg og arbejder
med key account. Det er et spændende og alsidigt job, der kræver overblik
og lysten til at arbejde med mennesker. Som elev er der meget at lære,
derfor skal man også på skoleophold (8-12 uger). Her får du bl.a. viden om
kommunikation.

DRØMMER DU OM ET LIV MED HANDEL
OG KUNDESERVICE
HTTPS://WWW.
YOUTUBE.COM/
WATCH?V=-NS_D-Z9R_A&FEATURE=YOUTU.BE

VIL DU GERNE ARBEJDE MED HANDEL MELLEM VIRKSOMHEDER?
Vil du forhandle priser og aftaler eller stå for indkøb? Eller vil du
give en god service til kunderne? Med en uddannelse inden for EUX
Handel og butik får du en bred vifte af muligheder inden for detail
og handel.
Når du starter på EUX Business, kan du
vælge grundforløb 1 på EUX Handel og butik.
Når du vælger EUX Handel og butik har du
mulighed for at læse videre inden for handel,
detail eller event. Efter endt uddannelse kan
du f.eks. arbejde som handelsassistent,
salgsassistent eller eventkoordinator.

VALG AF EUX UDDANNELSE

DIN HVERDAG OG FAGENE

DIN FREMTID

På EUX Handel og butik lærer du om
at opfinde et nyt produkt og lave en
forretningsplan. Du prøver også at arbejde
med e-handel. Derudover vil du lære om at
give kunder en god oplevelse og servicere
dem i butikken. Senere når du har valgt
uddannelse, vil du også lære om handel
mellem virksomheder, at stå for forhandling
af priser og aftaler og for indkøb i en
virksomhed. Undervejs vil du blive undervist
med cases fra erhvervslivet, der bringer
virkeligheden ind i undervisningen.

Alle specialer under EUX Handel og butik
giver dig gode fremtidsperspektiver. Du kan
vælge et job, en videregående uddannelse
eller egen virksomhed, hvis du vil være
selvstændig. EUX Handel og butik åbner
døre til alle muligheder.

Med EUX Handel og butik får du et godt
fundament til at vælge mellem de forskellige
uddannelsesretninger under studieretningen.
Under grundforløbet vil du desuden få hjælp
til at blive afklaret om valg af uddannelse, så
du får valgt den rette vej til din fremtid.

EUX – HANDEL OG BUTIK
DETAIL

Uddannelse i butik
eller indenfor
e-handel til private.

EVENTKOORDINATOR

Uddannelse i planlægning af events
som bryllupper,
koncerter, sportsarrangementer
mm.

HANDEL

Uddannelse i en
handelsvirksomhed
der handler med
andre virksomheder
- også kaldet business to business.

SIGNE PETERSEN
Jeg valgte EUX, fordi jeg gerne vil noget med kontor. Under uddannelsen
har jeg lært en masse om mig selv og samtidig udviklet mig, både fagligt og
socialt. De fag, der har udviklet mig mest er erhvervsret og dansk. EUX har
også givet mig en del viden om den danske lovgivning. Jeg har fået elevplads
hos Østjyllands Politi og glæder mig til at arbejde med mennesker.

ØNSKER DU ANSVAR FOR ØKONOMI,
KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION
VIL DU F.EKS. ARBEJDE MED SERVICE OG OFFENTLIG
ADMINISTRATION? Er det en leg for dig at sidde med regneark og
databaser? Vælg EUX Kontor og bliv super dygtig til økonomi og
kommunikation.
KONTOR

VÆLG DIN RETTE VEJ

På studieretningen EUX Kontor starter du
med grundforløb 1. Du lærer at yde god
service og kommunikere med kunder på
kontoret. Du får desuden indsigt i økonomi
og administrationsopgaver. Efter studieåret
vælger du retning alt efter dine interesser.
Du kan fx vælge at blive kontorassistent.

Det kan være svært at vælge den rette
uddannelse, men vi har gjort det lettere. På
grundforløbet lærer du de forskellige fag
og uddannelser at kende, så du bliver mere
afklaret omkring dit valg. Du vil desuden få
hjælp til at vælge endeligt.

FREMTIDEN EFTER EUX
DIN HVERDAG MED EUX KONTOR
I undervisningen vil du lære om forskellige
fagområder, der er tilknyttet uddannelserne
på området. Du vil bl.a. få viden om:
• Iværksætteri
•

Administration og regnskab

•

Kommunikationsopgaver

Du vil på den måde være godt forberedt
på den valgte uddannelse inden for studieretningen. I hverdagen vil du opleve, at du
kan bruge dine teoretiske fag i virksomheden
og modsat. Så du får en viden på EUX, som
giver dig en fordel i forhold til dit arbejde.

EUX – KONTOR
KONTOR

Kontoruddannelsen
kan tages indenfor
spedition og shipping,
revision, lægesekretær, administration eller økonomi.

Når du er færdig med din uddannelse, kan
du vælge at få arbejde som kontorassistent
inden for mange forskellige brancher. Du kan
fx få arbejde hos en offentlig forvaltning.
Med en EUX i hånden er du også klar til at
læse på en videregående uddannelse.
Du kan fx blive administrationsøkonom,
speditør, journalist eller fysioterapeut.
Med en EUX Business kan du desuden
allerede læse videre på erhvervsakademier
eller professionshøjskoler efter to år.
Mulighederne er mange med en EUX
Kontor.

FAGRETNINGER
PÅ TRADIUM EUX BUSINESS
HANDEL OG BUTIK

Fagretninger

KONTOR

Uddannelse

DETAIL

EVENTKOORDINATOR

HANDEL

KONTOR

Grundforløb 1

Dansk C

Dansk C

Dansk C

Dansk C

Engelsk C

Engelsk C

Engelsk C

Engelsk C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Samfundsfag C

Virksomhedsøkonomi C

Virksomhedsøkonomi C

Virksomhedsøkonomi C

Virksomhedsøkonomi C

Erhvervsinformatik C

Erhvervsinformatik C

Erhvervsinformatik C

Erhvervsinformatik C

Afsætning C

Afsætning C

Afsætning C

Afsætning C

Organisation C

Organisation C

Organisation C

Organisation C

Matematik C

Matematik C

Matematik C

Matematik C

Uddannelsesspecifikt
fag

Uddannelsesspecifikt
fag

Uddannelsesspecifikt
fag

Uddannelsesspecifikt
fag

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

Afsætning B

Afsætning B

Afsætning B

Afsætning B

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Informatik B

Informatik B

Informatik B

Informatik B

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Erhvervsjura C

Innovation C

Innovation C

Innovation C

Innovation C

Psykologi C

Psykologi C

Psykologi C

Psykologi C

Tysk C

Tysk C

Tysk C

Tysk C

Markedskommunikation
C

Markedskommunikation
C

Markedskommunikation
C

Markedskommunikation
C

Kulturforståelse C

Kulturforståelse C

Kulturforståelse C

Kulturforståelse C

Erhvervsområdeprojekt

Erhvervsområdeprojekt

Erhvervsområdeprojekt

Erhvervsområdeprojekt

Grundforløb 2

Studieår

Valgfag

Afsluttende projekt

FEDT STUDIEMILJØ, HVIS DU HAR BRUG
FOR BOLIG UNDER DIT SKOLEOPHOLD
BO SAMMEN MED DINE MEDSTUDERENDE og få et godt fællesskab.
Et skoleophold handler ikke kun om at
tilegne sig viden. Det handler også om at
skabe livslange relationer og stærke netværksforbindelser.

FÅ ET GODT FÆLLESSKAB
Her bliver du en del af et fællesskab, du ikke
finder andre steder. Du kommer til at bo
midt på campus med fremtiden lige uden
for døren. Det sparer dig for transporttiden,
skærper dit fokus og åbner for helt nye
muligheder – også efter skoletid.

AKTIVITETER OG LYSE RAMMER
I RANDERS
På Tradium College bor du sammen med
elever fra Tradiums mange uddannelsesretninger. Vi har skabt et socialt og dynamisk
studiemiljø, som er inspirerende, udviklende
og klæder dig godt på til fremtiden.
Tradium College er indrettet med fokus
på fællesskabet. De møblerede dobbeltværelser er lyse, moderne og fleksible,
og med fællesrum, lounge og stor tagterrasse er rammerne skabt for det sociale
skoleophold. Du skal heller ikke tænke på
at lave mad.

ADGANG TIL FITNESS OG SPORTSHAL
Med adgang til Tradium ToolBox, der ligger
ved siden af college, kan du dyrke dine
interesser sammen med andre. Her kan du
få mulighed for at benytte 3D-printere og
dyrke e-sport med instruktør. Du får også fri
adgang til fitness og sportshal.
På Tradium College får du med andre ord
et fedt studiemiljø, som rummer det hele
og altid er i bevægelse.

KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDERE
– HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Har du lyst til at tage en EUX Business
uddannelse i Randers? Men mangler du
mere viden om uddannelserne eller skolen?
Så fortvivl ikke. Vi hjælper dig gerne med
al den information, du har behov for. Vores
vejledningscenter står til rådighed for
spørgsmål på telefon, mail og til en personlig
samtale.

8. ELLER 9. KLASSE
Går du i 8. eller 9. klasse, vil vi anbefale dig
at komme på brobygningsforløb hos os.
Her møder du lærere, elever og vejledere, og
stifter samtidig bekendtskab med nogle af
de nye fag, du ikke kender fra folkeskolen.
Hvis du vil følge dagligdagen på EUX
Business, kan du også følge Tradium –
Business på Facebook og se, hvad der sker
på skolen.

HVORDAN TILMELDER DU DIG?

HVIS DU VIL VIDERE

Vil du søge ind, skal du gøre det på
optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.
Derefter modtager vi din ansøgning, og er
du erklæret uddannelsesparat og opfylder
du adgangskravene, bliver du optaget.

Ring eller skriv – vi står parat til at hjælpe
dig med at blive afklaret omkring din uddannelse og din fremtid.

Er du ikke erklæret uddannelsesparat eller
opfylder du ikke kravene, kommer du til en
optagelsesprøve og en samtale, hvorefter
det bliver vurderet, om du kan optages.

Tradium Vejledningscenter
Vester Allé 26
8900 Randers C
T 8710 0401
E vejledning@tradium.dk

Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

250619

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal
du tilmelde dig en af studieretningerne
på grundforløb 1.

