
Brobygning på EUD/EUX – BUSINESS  
 
På dette forløb vil du blive præsenteret for Grundforløb 1 – indgangen ”kontor, butik/salg, handel & event” på EUC 
nord.  Du vil blive informeret om job- og uddannelsesmulighederne indenfor fagretningens brancheområder.  
 
Her kan man bl.a. uddanne sig til: 
 

▫ Salgsassistent, dekoratør, blomsterdekoratør. Du arbejder med salg og kundebetjening, indkøb og butiksdrift. 
Du kan specialisere dig inden for mange forskellige brancher. 

 
▫ Handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent, digital handel. Du arbejder med salg til andre 

virksomheder eller som indkøber af varer til videresalg. Du kan også specialisere dig inden for logistik og 
webhandel. 

 
▫ Eventkoordinator. Du arbejder med at udvikle og gennemføre events som bl.a. Hjørring Live. Det kan også 

være hos store virksomheder, indkøbscentre m.m. 
 

▫ Kontoruddannelsen.  Her vil du arbejde med salg, indkøb, kundeservice, løn, regnskab og budgetter i 
handelsvirksomheder, kommunen, revisionskontor, transportvirksomheder, rejsebureau, turistbureau mm. 

 
Indhold: 
Du vil bl.a. blive undervist i følgende profilfag: 
 

1. Afsætning. Her skal vi arbejde med kundegrupper, reklame, personligt salg, købelov og butiksindretning 
 

2. Kommunikation og mediebrug. Her skal vi arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for Business 
 

3. Erhvervsinformatik / Grafisk design. Her skal vi bl.a. arbejde med værktøjer til udarbejdelse af 
markedsføringsmaterialer til de sociale medier samt trykte medier 

 
4. Økonomi. Her skal vi arbejde med regnskaber, budgetter, prisfastsættelse og kalkulation samt få kendskab til 

de forskellige virksomhedsformer 
 
Mødetid:  
Du skal møde hver dag fra kl. 8:05-12:50. Første dag møder du i forhallen, som findes ved Handelsskolens 
hovedindgang, der ligger på Hestkærvej 30, 9800 Hjørring. 

 
Transport:   
Find den letteste vej til skolen via www.rejseplan.dk 
 
Kantine:   
Du er velkommen til at handle i vores kantine. Her kan du også spise din medbragte mad. 
 
Andet:  
Det er vigtigt, at du giver besked, hvis du ikke kan komme. Meld afbud til Uddannelsessekretær, Karina
 Mariegaard på tlf.: 7224 6213 - Telefonen er åben fra kl. 7:45 
 
Vi glæder os til at møde dig! 
 
Ansvarlig:  Karina Mariegaard 
Email:               km@eucnord.dk 
 


