
INTERESSERER DU DIG FOR SALG OG RÅDGIVNING I BUTIKKER,  
PÅ NETTET OG PÅ DE SOCIALE MEDIER? 

TJEK DINE MULIGHEDER PÅ:  

VI VED DU KAN.NU

BLIV PR  F 
I HANDEL OG SALG



DER SKER RIGTIG MEGET INDEN FOR HANDEL OG SALG
Vi er for alvor begyndt at handle på nettet, og de fleste forretninger 
kombinerer de fysiske butikker med e-handel.  

Der kommer flere og flere internationale kæder til Danmark. Og  
ny teknologi giver butikkerne helt nye muligheder for at optimere 
indkøb, lagerstyring og salg. 

Derfor er der kommet en helt ny detailhandelsuddannelse til dig,  
der drømmer om en karriere inden for handel og salg.

PRØV KRÆFTER MED VIRKELIGHEDEN
Uddannelsen består af et grundforløb med klasseundervisning og et 
hovedforløb med både praktik og skoleophold, så alt, hvad du lærer, 
får du lov at prøve af i den virkelige verden. 

Når du er færdig med uddannelsen, er der gode jobmuligheder og 
gode muligheder for at avancere hurtigt og f.eks. blive butikschef,  
få din egen butik eller prøve kræfter med udlandet.

DER ER GANG  
I BUTIKKEN!
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HAR DU TALENT?
Det er selvfølgelig vigtigt, at du er serviceorienteret og glad for at 
omgås kunder, og med den nye detailhandelsuddannelse får du nu 
også mulighed for at gøre noget ekstra ud af de fag, der interesserer 
dig mest. Du kan vælge mellem en lang række specialefag, som f.eks.  
innovation og iværksætteri, oplevelsesøkonomi, personligt lederskab 
og mange flere. Du har også mulighed for at vælge et særligt talent-
spor, hvor 25 % af undervisningen foregår på ekspertniveau.   

EUX - HVIS DU FÅR LYST TIL AT LÆSE VIDERE
Vil du gerne have muligheden for at læse videre på et senere  
tidspunkt, kan du vælge detailhandelsuddannelsen med EUX.  
Uddannelsen tager i alt fire år, men til gengæld får du både en  
erhvervsuddannelse og en studentereksamen.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE
Har du fået lyst til at blive prof i handel og salg, kan du få mere at 
vide hos UU-vejlederen på din skole. Du kan også se filmen “Bliv prof 
i handel og salg” og læse om uddannelsen på www.viveddukan.nu
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HER KAN DU BLIVE PROF I HANDEL OG SALG
Business College Syd (Mommark, Als)
CELF (Lolland Falster)
Erhvervsskolerne Aars
Frederikshavn Handelsskole
Viden Djurs (Grenå)
Handelsfagskolen (Odder, Århus)
Handelsskolen København Nord (Frederikssund, Hillerød, Lyngby)
Herningsholm Erhvervsskole
IBC (Kolding, Fredericia, Middelfart, Aabenraa)
Mercantec (Viborg)
Next-Uddannelse København (Ballerup, Ishøj, Tåstrup)
Niels Brock (København) 
Roskilde Handelsskole
Selandia (Slagelse)
Svendborg Erhvervsskole
TietgenSkolen (Odense)
Tradium (Randers)
UCH - Uddannelsescenter Holstebro
ZBC Zealand Business College (Næstved, Ringsted, Vordingborg)
Aalborg Handelsskole
Aarhus Business College
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