EUD/EUX
DETAIL · HANDEL · KONTOR
Få et overblik over erhvervsuddannelserne
på Lemvig Gymnasium

ERHVERVSUDDANNELSER PÅ LEMVIG GYMNASIUM
DETAILUDDANNELSEN
For dig der ønsker en karriere inden for butiksverdenen. Du
kommer til at arbejde med at præsentere og sælge varer. Opgaverne kan være butiksindretning, betjening og vejledning af
kunder. Som salgsassistent kan du arbejde i supermarkeder,
specialforretninger, stormagasiner, eller du kan åbne din egen
butik. Detailuddannelsen kan læses som EUD eller EUX.

KONTORUDDANNELSEN
For dig der ønsker en karriere på et kontor. Som kontoruddannet løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område.
Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring,
økonomi og informationsopgaver. En vigtig del af arbejdet går
ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt
og skriftligt. Du bruger derfor IT til en stor del af dit arbejde.
Kontoruddannelsen læses som EUX

HANDELSUDDANNELSEN
For dig der ønsker en karriere inden for handelsverdenen. Som
handelsuddannet arbejder du med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. Du arbejder med salg, indkøb og logistik. En vigtig del af arbejdet går ud
på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter
og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor
lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende
mængder. Handelsuddannelsen kan læses som EUD eller EUX.

OM EUD/EUX
Lemvig Gymnasium har godt 400
elever og udbyder 4 ungdomsuddannelser: STX, HHX, EUD og EUX
samt 10. klasse.

EUD er for dig, der gerne vil have en praktisk uddannelse inden
for handel eller detail/butik. EUD-uddannelsen indledes med
ét års skolegang på Lemvig Gymnasium og færdiggøres med et
toårigt praktikforløb.
EUX-uddannelsen er for dig, der gerne vil have en studentereksamen, som giver adgang både til elevpladser inden for
detail, handel og kontor og til videregående uddannelser.
EUX på Lemvig Gymnasium er en toårig uddannelse, der
kombinerer erhvervsuddannelse med gymnasial uddannelse.

EUD BUSINESS
Lærer du bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver og har
du lyst til en karriere indenfor handel eller detail/butik så er EUD
den korteste vej til et faglært job.
Vejen frem går både gennem dine hænder og dit hoved.
I løbet af GF1 og GF2 får du et indblik i de arbejdsopgaver, du vil
komme ud for i det virkelige liv. Du vil blive i stand til at matche de
faglige krav, der stilles i erhvervslivet, og du vil lære at samarbejde
med andre om opgaveløsninger.

STUDIEFORLØB FOR EUD BUSINESS
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

HOVEDFORLØB

UDLÆRT

Erhvervsfag
Engelsk C
Dansk C
Samfundsfag C

Erhvervsøkonomi C
Erhvervsinformatik C
Afsætning C

Læreplads inden for butik
eller handel

Mulighed for at tage
en videregående
uddannelse

1/2 ÅR

>

1/2 ÅR

>

2 ÅR

>

2-4 ÅR

EUX BUSINESS
Med en EUX får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for
detail, handel og kontor og du får samtidig en adgangsbillet til
videregående uddannelser.
EUX giver adgang til mange forskellige jobs som for eksempel
salgsassistent, butikschef, lægesekretær, kontorleder, indkøbsassistent eller eventkoordinator. EUX er også et godt udgangspunkt for
at blive selvstændig med egen virksomhed.
Hvis du har været ude af grundskolen i mere end to år, kan du
starte direkte på Grundforløb 2. Med en EUX Business har du de
gymnasiale niveauer afsluttet efter to år, og kan derefter komme i
lære i en virksomhed. Du kan også vælge at søge ind på de korte
videregående uddannelser som fx lærer, finansøkonom, pædagog
eller socialrådgiver.

STUDIEFORLØB FOR EUX BUSINESS
GRUNDFORLØB 1

GRUNDFORLØB 2

STUDIEFORLØB

Erhvervsfag
Engelsk C
Dansk C
Samfundsfag C

Matematik C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Erhvervsinformatik C
Afsætning C

Dansk A
Engelsk B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
IT B
Afsætning B
Valgfag C

1/2 ÅR

>

1/2 ÅR

>

1 ÅR

LÆREPLADS
Detail, handel, kontor

>

2 ÅR
LÆSE VIDERE
Videregående uddannelse

2-4 ÅR

COMPLOT.DK . 21564.400

VELKOMMEN
Lemvig Gymnasium er en mindre skole, men med mange tilbud. Med fire ungdomsuddannelser og 10. klasse har vi en
hverdag med mange forskellige elever på skolen. Vi er stolte af
dem alle og har ambitioner om høj faglighed på alle niveauer.
Vi håber at du har lyst til at blive en del af skolen.

Vores skole bygger på værdierne nærhed, faglighed og fællesskab, og så er det vigtigt for os at vi har det sjovt sammen og
får gode oplevelser med i bagagen. Unge mennesker fra Lemvig
Gymnasium skal have mod på tilværelsen og glæde ved livet. Vi
er en skole som sætter spor i både hjerne og hjerte.

Hos os er eleven i centrum, og det er vigtigt for os at alle føler at
de har noget at bidrage med når vi laver skole sammen. Vores
skole har et stærkt fællesskab med mange traditioner og gode
relationer.

Velkommen!

Vi er nysgerrige på verden og på hinanden. Vi samarbejder med
samfundet omkring os og har gode internationale kontakter.
Vi er både en lokal og en international skole, som ruster vores
elever til at gøre en forskel.

Romvej 30 . 7620 Lemvig . T: 97 82 38 22 .
E: gym@lemvig-gym.dk . W: lemvig-gym.dk

