EUD Business
EUD Business er uddannelsen for dig, der tripper efter at komme ud i den virkelige verden og som drømmer om
at arbejde med salg inden for f.eks. modetøj, elektronik, smykker og kosmetik eller dig, der har en iværksætter i
maven. Vil du gerne have ansvar, er der ofte kort vej fra nyuddannet til afdelingsleder eller butikschef.
På EUD Business går du kun ét år i skole på grundforløbet. Derefter er du elev i to år i den virksomhed, hvor du
uddanner dig – her får du elevløn. Du kan uddanne dig både inden for fysisk salg og e-handel. Efter Grundforløb 1
vælger du din uddannelsesretning, som enten kan være detail (butik) eller handel (salg).

www.nielsbrock.dk/eud

Elevtiden på to år kaldes hovedforløbet. Når du er færdig

•

med hovedforløbet, er du klar til en karriere i erhvervslivet, til at starte dit eget eller måske til at læse på en kort

med et gennemsnit på mindst 02
•

videregående uddannelse (f.eks. handelsøkonom eller
markedsføringsøkonom).

Dansk i 9. eller 10. klasse: Bestået alle delprøver
Matematik i 9. klasse: Bestået alle skriftlige
delprøver med et gennemsnit på mindst 02

•

Eller matematik i 10. klasse: Bestået de skriftlige og
mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02

ELEVPL ADS

•

Du søger elevplads, mens du går på Niels Brock.

Til en samtale inden vi kan byde dig velkommen på
Niels Brock

Du søger selv din elevplads, men vi hjælper og støtter
Skolestart: August

dig i din søgning.

Ansøg: www.optagelse.dk

AD G ANGSKRAV

Sted: Nørre Voldgade 34, 1358 København K

For at blive optaget skal du:
•

Være vurderet uddannelsesparat

•

Have bestået folkeskolens afgangseksamen med et

Kontakt os: vejledning@brock.dk eller 33 41 91 70

gennemsnit på mindst 02

F O L K E S KO L E

GRUNDFORLØB
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

Dansk C
Engelsk C
Erhvervsfag

Virksomhedsøkonomi C
Erhvervsinformatik C
Afsætning C
Udd. specifikt fag
Projekt

(½ år)

(½ år)

H OV E D F O R L Ø B

E KS E M P L E R PÅ J O B

Elev i to år
Detail
Handel

Sælger
Indkøber
Afdelingschef
Butikschef

VÆ LG U D DA N N E L S E S R E T N I N G

L ÆSE VIDERE

Detail
Handel

Erhvervsakademiuddannelserne
F.eks.:
Handelsøkonom
Markedsføringsøkonom
Finansøkonom

www.nielsbrock.dk/eud

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.

