EUD 10. kl. brobygning
Introforløbet giver dig mulighed for at bedømme, om EUD merkantil er noget
for dig.
EUD er en 1-årig merkantil erhvervsuddannelse, som efterfølgende giver dig mulighed
for enten:
1. EUD-detail, hvor de arbejder med at præsentere og sælge varer. Opgaverne
kan f.eks. være butiksindretning, betjening og vejledning af kunder. Du kan
arbejde i supermarkeder, specialforretninger, stor-magasiner eller du kan åbne
din egen butik.
Specialforretning kan f.eks. være dagligvarer, blomster, sko, bøger, elektronik,
tøj, kosmetik og sportsudstyr.
2. EUD-event, hvor du planlægger og arrangerer aktiviteter, f.eks. koncerter,
fester og bryllupper. Du lærer at udvikle nye ideer og at realisere ideerne i
praksis. Du lærer også om økonomi, booking og kontrakter.
Du kan arbejde i PR-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker,
storcentre m.m.
3. EUD-handel, hvor du arbejder med handel i mange sammenhænge, herunder
især handel mellem virksomheder. Du arbejder også med salg, indkøb og
logistik.
Du er med til at sælge virksomhedens produkter og services, og derved lærer
du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med
logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

Du får i forløbet mulighed for:
 at få indblik i de fag og faglige krav, du vil møde på EUD/EUX
 at opleve ungdomsmiljøet hos os på Campus Varde
 at prøve forskellige arbejdsformer, og herunder anvendelse af IT i undervisningen
Du får også orientering af vores studievejleder, der vil fortælle om EUD/EUXuddannelsen og svare på spørgsmål samt fortælle om de mange muligheder
for videreuddannelse og jobs, du vil kunne vælge med en EUD/EUX.
Alt i alt får du via intro- /brobygningsforløbet et rigtig godt grundlag for at vælge en
merkantil erhvervsuddannelse som ungdomsuddannelse.
Endvidere vil du også blive orienteret om muligheden for at tage GF1 indenfor
Byggeri og Mad & Cafe.
Undervisningen veksler mellem gennemgang af teori og afprøvning af teorien i praksis.
Vil du læse mere om EUD/EUX på Varde Handelsskole, kan du klikke her.

