Fagretning EUX Detail, Handel, Event og Kontor
Når du vælger fagretningen EUX Detail, Handel, Event og Kontor får du både en erhvervsfaglig
studentereksamen og en uddannelse rettet mod en karrierevej direkte i erhvervslivet. Du går først 2 år på
skole på EUX 1. del efterfulgt af 2 år som elev i en virksomhed, hvor du færdiggør EUX 2. del. Uanset dit
karrierevalg i årene efter uddannelsen, vil du med en afsluttet EUX altid have fuld studiekompetence og
dermed mulighed for senere at læse videre på baggrund af din gymnasiale eksamen.
På EUX Detail, Handel, Event og Kontor arbejder du allerede fra starten med rigtige virksomheder og deres
problemstillinger i helhedsorienterede projektforløb. Du kommer tæt på erhvervslivet i lige den branche,
som du brænder for. Vi arbejder innovativt og projektorienteret med virkelighedsnære opgaver, som findes
i handels- og servicevirksomheder. Du får mulighed for at bringe dine idéer i spil og omsætte dem til
praksis.
Du vil på grundforløbet blive udfordret og trænet i de færdigheder og kompetencer, som du får brug for på
det studiekompetencegivende år.
På det studiekompetencegivende år vil du opleve højere forventninger, og du arbejder i et mix af
gymnasiale niveauer og helhedsorienterede opgaver for virksomheder i nærområdet. Vi deltager også i
EUXBizCup, hvor du arbejder i konkurrence med andre EUX- studerende fra hele Danmark om at få din idé
implementeret i en rigtig virksomhed. Vi har fokus på at give dig det, som du har brug for, både når du
fortsætter i erhvervslivet og måske senere i livet vælger at læse videre. Efter det studiekompetencegivende
år udstedes bevis for EUX 1. del, hvilket giver direkte adgang til erhvervsakademierne og
professionsbacheloruddannelserne.
Efter GF1 vælger du, om du vil starte på EUX Detail, Handel, Event eller Kontor. Her bliver du klar til enten
detailuddannelserne (digital handel, convenience, retail manager, blomsterdekoratør, dekoratør,
salgsassistent), handelsuddannelserne (digital handel B2B, handelsassistent, indkøbsassistent og
logistikassistent), eventkoordinatoruddannelsen, kontoruddannelserne (administration, advokatsekretær,
lægesekretær, offentlig administration, økonomi, revision samt spedition og shipping) eller
finansuddannelsen.
Du har med valg af denne fagretning rigtig mange muligheder og god tid til at beslutte dig.
Uanset hvad du vælger, har du efter EUX 1. del nemlig frit valg, så du kan afslutte din uddannelse i den
virksomhed, som du er mest interesseret i - og uanset hvad du vælger, får du en studentereksamen og
adgang til at læse videre.

