
Bliv fremtidens student
på Midtbyens Gymnasium



Midtbyens Gymnasium tilbyder 
dig et unikt uddannelsesmiljø i et 
moderne gymnasium, indrettet og 
designet til at give dig de bedste 
muligheder for faglig og personlig 
udvikling.

Vi er ambitiøse, og det forventer vi også, at 
du er. På Midtbyens Gymnasium har vi en 
bred vifte af uddannelser og fremtidsrette-
de studieretninger. 

Som elev på Midtbyens Gymnasium møder 
du både de klassiske og de nyeste og mest 
højteknologiske gymnasiefag, som til-
sammen giver dig et stærkt fundament at 
bygge videre på i livet.

Vi arbejder målrettet på at gøre din gym-
nasietid til den bedste tid i dit liv, og vores 
nye unikke rammer er bygget netop til at 
give dig de bedste udfoldelsesmuligheder 
både fagligt og socialt.  
Vi har meget store fællesområder og lækre 
elevrum, så undervisningen nemt flyttes ud 
i gruppefællesskaber.

Rejser, fællesskaber, konkurrencer, caféer 
og koncerter er vigtig del af det ungdoms-
liv, du bliver en del af på Midtbyens  
Gymnasium. 
Med en studenterhue fra Midtbyens Gym-
nasium står alle døre åbne for dig bagefter. 

Vi glæder os til at tage imod dig. 

Rektor
Bo Lykke Fredsgaard

Velkommen til
Midtbyens Gymnasium
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HHX – Studentereksamen med den helt rigtige kombina- 
tion af almene fag som dansk og samfundsfag og nye profil-
fag som innovation, engelsk A, marketing, jura og økonomi.  
- fremtidens studentereksamen.
 
HTX – Virkelighedsnær og projektorienteret undervisning,  
der giver dig et forspring på de videregående uddannelser.  
- studentereksamen med viden der virker.
 
EUX – Den erhvervsfaglige studentereksamen der giver dig 
mulighed for at kickstarte din karriere med det samme eller 
at fortsætte på videregående uddannelser. 
- så er du foran.

HHX, HTX og EUX
- fremtidens studenter!
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HHX er en studentereksamen med en 
fremtidsrettet kombination af både 
almene og nye fag. 

Du får fag som du allerede kender, 
f.eks.  dansk, samfundsfag, sprog og 
matematik, og så får du nye profilfag 
som f.eks. innovation, økonomi, 
marketing, iværksætteri og jura. 

På HHX får du moderne almen dannelse, 
med aktuelle og historiske emner, om vores 
samfund og de udfordringer vi skal løse 
sammen. 
Du lærer at forholde dig kritisk, selvstændigt 
og ansvarligt til nationale og internationale 
udfordringer, som f.eks. FN´s verdensmål og 
du skal selv være med til at lave fremtidens 
løsninger.

Med profilfag indenfor økonomi, 
markedsføring og innovation, bliver du god 
til at arbejde med konkrete klimaløsninger, 
og du kommer ud til virksomheder, for at 
opleve hvordan de arbejder med økonomi, 
markedsføring international handel og meget 
mere.

Du vil opleve at alle fire elementer - faglighed, 
kreativitet, samarbejde og fællesskab er 
grundlaget for en god studentereksamen og 
en god skoletid på Midtbyens Gymnasium.

HHX på 
Midtbyens Gymnasium

Med HHX får du:
> Moderne almen dannelse
> Stærk faglig virkelighedsnær viden
> Frit valg til videregående uddannelser
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NICK
”Det bedste ved HHX er  
kombinationen af fag. 
Vi har almene gymnasiefag som 
dansk, engelsk, matematik og 
samfundsfag.  
Og vi har nye fag som  
innovation, afsætning, virksom-
hedsøkonomi og international 
økonomi.”

REBECCA
”Mit yndlingsfag er jura.  
Undervisningen har givet mig lyst 
til at søge ind på jurastudiet, når jeg 
bliver student.”

SIMONE
”Jeg har aldrig været i tvivl om, at 
jeg skulle gå på HHX. 
Jeg troede jeg skulle være psyko-
log, men nu er jeg blevet lidt i tvivl. 
Der er så mange muligheder med 
en HHX.”

CASSANDRA
Der er mange begreber og 
teorier, som man skal kunne – og 
lærerne stiller store krav. 
Men vi arbejder tit med konkrete 
projekter. Det gør det nemmere 
at forstå stoffet. 
Og man kan se, hvad man skal 
bruge det til.”

Eleverne 
   om HHX ...
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HHX: Virkelighedsnære og 
spændende fag, du kan bruge i din fremtid: 

Valgfagene 
på HHX:

A-NIVEAU : 
> Matematik 
> International økonomi 
> Afsætning 
> Virksomhedsøkonomi  
> Tysk

B-NIVEAU: 
> Samfundsfag 
> Erhvervsjura 
> Informatik

C–NIVEAU: 
> Psykologi 
> Finansiering 
> Idræt 
> Kulturforståelse 
> Innovation 
> Markedskommunikation

De obligatoriske 
fag på HHX:

> Dansk A
> Engelsk A
> Spansk A eller Tysk B
> Historie B
> Matematik B 
> Afsætning B
> Virksomhedsøkonomi B
> International økonomi B
> Samfundsfag C
> Erhvervsjura C
> Informatik C 

7



HHX
studieretninger

Økonomi

Jura

Business Talent
Er for dig, der elsker tal og økonomi. 
Du overvejer måske at læse matematik eller økonomi 
på universitetet.  

Hvorfor opstod finanskrisen? Hvorfor stiger og falder 
huspriserne? Og hvordan tjener man penge på aktier? 

Det er nogle af de spørgsmål, du kommer til at arbejde 
med. Ligesom du kommer til at samarbejde med for-
skellige virksomheder i finansverdenen.

Business International
Er målrettet dig, der er dygtig til matematik og inte-
resserer dig for verden omkring dig. Måske drømmer 
du om at lundskab eller økonomi på universitetet?

Vi har fokus på politik og økonomi i Danmark, Europa 
og resten af verden. Hvordan påvirker politiske beslut-
ninger din hverdag og dansk økonomi? Hvordan kan vi 
løse FN’s Verdensmål? Hvordan kan en økonomisk krise 
i ét land påvirke hele verden? Sådan lyder nogle af de 
spørgsmål, vi kommer til at arbejde med.

Juralinjen 
Er for dig, der interesserer dig for mennesker  
og samfundet omkring os. 
Måske overvejer du et job indenfor samfundsfag eller  
at starte din egen advokatvirksomhed?

Du kommer til at arbejde med spændende emner indenfor 
markedsføring og jura, og vi arbejder tæt med byretten og 
landsretten i Viborg, hvor du kommer med ind til rigtige 
retssager. I samfundsfag arbejder vi bl.a. med det bære-
dygtige samfund og politiske beslutninger.
Du skal også samarbejde med en række forskellige virk-
somheder og organisationer -  for eksempel advokatfirmaer 
og menneskerettighedsorganisationer. Med juralinjen er du 
godt rustet til eksempelvis at læse jura eller samfundsvi-
denskab på universitetet.  

STUDIERETNINGSFAG
> Matematik A
> Virksomhedsøkonomi A

STUDIERETNINGSFAG
> Virksomhedsøkonomi A
> Jura B, Afsætning A

STUDIERETNINGSFAG
> Matematik A
> International økonomi A
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Iværksætteri Marketing
Innovation og 
Iværksætteri
Er det sjovt at tænke nyt og anderledes? 
Hvad med en ny bæredygtig start-up virksomhed - f.x. 
med crowdfunding? Eller et job i et innovativt firma?

Du kommer til at arbejde med din egen idé- og pro-
duktudvikling. Du lærer, hvordan en virksomhed star-
tes. Og du kommer til at arbejde sammen med store 
internationale virksomheder som Lego og Grundfos. Du 
deltager også i kreative konkurrencer og messer, både 
i Danmark og i udlandet. Kunne du tænke dig at blive 
chef, får du redskaberne til komme godt videre!

Apple Innovation
Kan du lide at arbejde med video, musik, foto og teg-
ning? Måske skal du starte din egen kreative  
virksomhed?
 
Kreativitet og innovation har altid været et nøgleord 
for Apple, og det er det også her. Vi bruger MacBooks, 
iPads og iPhones for at gøre undervisningen kreativ og 
spændende.  
Du kommer til at lave film, animationer, podcasts, iBø-
ger, apps og meget mere.  
Du kommer til at lære, hvordan du starter din egen 
virksomhed. Og du kommer til at arbejde sammen med 
Apple og andre innovative virksomheder.  

Marketing og 
Kommunikation
Er du interesseret ierhvervsøkonomi, marketing og le-
delse? Hvordan arbejder et moderne reklamebureau? 

Du kommer til at lære, hvordan man leder en virksom-
hed, og hvordan man kommunikerer – både internt og 
eksternt. Og du lærer, hvordan en virksomheds forskelli-
ge aktiviteter hænger sammen og skaber værdi for kun-
den, medarbejderne og ejerne – og for samfundet som 
helhed. Bagefter kan du for eksempel læse erhvervs- 
økonomi, marketing, ledelse eller kommunikation.

Marketing og Samfund
Vil du gøre en forskel. 
Ikke bare i Danmark, men i hele verden. 
FN’s Verdensmål står øverst på dagsordenen. Hvordan 
løser vi klimaudfordringer, når der bliver stadig flere 
mennesker på jorden? Hvordan skaber vi økonomisk ud-
vikling i verdens fattigste lande? Og hvordan takler vi den 
ulighed, som globaliseringen medfører? 
Det er eksempler på det, du kommer til at arbejde med. 
Bagefter kan du for eksempel arbejde med bæredygtig-
hed i en virksomhed. Eller måske ved FN?

STUDIERETNINGSFAG
> Innovation B
> Afsætning A

STUDIERETNINGSFAG
> Afsætning A
> Virksomhedsøkonomi A

STUDIERETNINGSFAG
> Innovation B
> Afsætning A

STUDIERETNINGSFAG
> Afsætning A
> International økonomi A
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Idræt
og HHX
Du kan vælge idræt 
som valgfag på 
HHX.

For dig, der dyrker 
idræt på eliteplan, 
samarbejder vi  
med Viborg Elite, 
og sammen 
tilbyder vi under-
visning og morgen-
træning to gange 
ugentligt. 

Se mere på side 21
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Dyrlæge, sygeplejerske, idræt, medicin 
eller ingeniør - HTX er Danmarks 
naturvidenskabelige gymnasium.

Naturvidenskab er spændende, og du vil gerne 
lære mere i f.eks. biologi, kemi eller fysik. 

På HTX får du undervisning på de højeste niveauer 
af lærere, der virkelig brænder for deres fag. 
Klima- og miljøudfordringer skal der også findes 
løsninger på, og kombinationen af naturvidenskab, 
teknologi og almene fag på HTX giver dig viden og 
lyst til at være med til at løse disse udfordringer.

Dansk, engelsk, idéhistorie, matematik og sam-
fundsfag er også HTX, og tilsammen giver HTX- 
fagene dig den brede moderne dannelse, du skal 
bruge i din fremtid. 

Arbejdsformen på HTX er tit elev-
projekter, hvor du sammen med andre 
løser konkrete problemer, og læreren 
hjælper og guider jer. 

Det kan være en grøn klimaløsning i samfundsfag 
og biologi eller udvikling af en ny ”grøn app” i 
fagene matematik, programmering og teknologi. 

Eller måske vil jeres gruppe 3D printe nye løsninger 
i vores 3D makerspace.

Undervisningen er involverende, og du bliver 
seriøst god til selvstændighed og samarbejde. 
Det betyder rigtigt meget på de videregående 
uddannelser, og det giver dig en klar fordel at have 
gået på HTX.
 

Med HTX får du:
> Moderne almen dannelse
> Fremtidsrettet studentereksamen
> Studiefordele på de videregående uddannelser
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HTX på 
Midtbyens Gymnasium
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Eleverne 
   om HTX ...

BENJAMIN
”Det bedste er kombinationen  
af teori og praksis. Når vi har 
regnet på noget i matematik, 
går vi for eksempel ned og 
3D-printer det for at se, om 
det holder i virkeligheden.” 

CATHRINE
”Lærerne er gode til at variere 
undervisningen. Og de kan  
forklare langt ud over pensum, 
når man spørger.”

SOFIE
”Vi arbejder med problemer 
fra den virkelige verden. For 
eksempel har vi haft et forløb 
om plastik i havene, hvor vi selv 
skulle finde løsninger. Man får 
lyst til at redde verden” 
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HTX: Udviklende fag og afvekslende  
uddannelse, du kan bruge i din fremtid: 

Valgfagene 
på HTX:

A-NIVEAU : 
> Engelsk 
> Matematik 
> Kemi 
> Fysik 
> Teknologi

B-NIVEAU: 
> Samfundsfag
> Biologi

C–NIVEAU: 
> Kulturforståelse 
> Idræt  
> Psykologi 
> Programmering 
> Innovation 
> Tysk

De obligatoriske 
fag på HTX:

> Dansk A
> Teknikfag A
> Engelsk B
> Fysik B
> Idéhistorie B
> Kemi B
> Matematik B
> Teknologi B
> Biologi C
> Samfundsfag C
> Kommunikation og IT C 
   eller informatik C



HTX
studieretninger

Science Talent  
Er du født nysgerrig?  
Her får du naturvidenskab på højeste niveau. 
Med Fysik A og Matematik A får du meget høj faglig undervisning. Med undervisere 
der brænder for det naturvidenskabelige. Har du appetit på endnu mere naturviden-
skab, så vælg kemi eller biologi videre op på A eller B niveau. Eller vælg et valgfag i 
en helt anden retning, måske innovation eller psykologi?
Studieretningen er for dig, der tænker over fremtidens muligheder og er født 
nysgerrig. Her kan du fordybe dig i biologien, klimaløsninger med FN’s Verdensmål, 
fjerne galakser og meget meget mere. Science Talent klasserne har f.eks. bygget 
Europas eneste fusionsreaktor på et gymnasium. En meget flot bedrift, og vi har en 
lille beholder på HTX med energi nok til Viborgs forbrug i 10 år.  
Bagefter kan du læse biologi, kemi, fysik, nanoteknologi, ingeniør og en hel masse 
mere. Så hvis du er klar, er vi også klar.

Biotek Mat / Biotek Idræt - Idrætslinien.  
Kan du se dig selv som forsker hos Novo?  
Eller er du interesseret i idræt og sundhed, og hvordan  
kroppen fungerer? Så er Biotek Mat eller - Idræt noget for dig. 
Vi har fokus på omverdenen og forsøger at løse virkelige problemer. Kan man skabe 
en kunstig nyre til folk med nyresvigt? 
Eller hvad med bakterier, der kan rense vandet i områder uden rent drikkevand? Og 
hvordan træner man, så kroppen får det maksimale udbytte? 
Det er spørgsmål, som du kommer til at arbejde med. 
Bagefter kan du læse medicin, dyrlæge, idræt, biologi,  
sygeplejerske eller noget helt andet. Valget er dit.

STUDIERETNINGSFAG:
> Fysik A 
> Matematik A

Naturvidenskab

STUDIERETNINGSFAG /MAT:
> Bioteknologi A
> Matematik A

STUDIERETNINGSFAG/IDRÆT:
> Bioteknologi A
> Idræt B
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Teknologi
Game Design
For dig, der er interesseret i kommunikation og design. 
Skaber du den næste ”grønne succes app”, eller er du med i udviklingen af ”CS:GO 
version VIII”. Så skal du både lære en masse om programmering, men i høj grad også 
om kommunikation og IT. For et program eller en app er kun gode, når brugerens 
oplevelse er god.
Hvordan skabes det lækre lydunivers, den medrivende historiefortælling og hvordan 
designes den helt rigtigt fede brugerflade? Vil du videre med dine egne ideer er valgfaget 
Innovation lige dig, eller måske vil du have mere matematik og vælger det op på A-niveau.
Med studentereksamen vil du have adgang til alle videregående uddannelser. 
Måske sigter du efter Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller IT-Universitetet 
i København. Valget er dit. Mulighederne er mange.

Robotteknologi 
Dette er studieretningen med mottoet: Viden der virker!  Er du god til matematik og 
vil gerne bruge det til kreativ tænkning, så er dette studieretningen for dig.

Alt omkring os styres af programmer, som nogen har skrevet, og derfor er faget program-
mering det helt rigtige studieretningsfag at kombinere med matematikken.

Med studieretningen gør du en forskel i verden, hvad enten du vil lave fremtidens grønne 
teknologier, klimasensorer, plejehjemsteknologi, Mars udforskning  eller et ansigtsgenken-
delsesprogram til kattelemme.

På Midtbyens Gymnasium har vi et stærkt fagligt miljø, hvor du får unik adgang til rigtigt 
meget teknologi, og måske skal du være med til at skabe og styre fremtidens bæredygtige 
solceller, eller måske laver du et program til en selvkørende barnevogn?
Pas på - med denne studieretning bliver du meget eftertragtet  
på universiteterne og til fremtidens jobs.

Sundhedsteknologi
En stærk kombination mellem fagene biologi, teknologi  
og samfundsfag.
Er du interesseret i samfundsfag og vores fælles fremtid.  
Hvordan udvikler vi god sundhedsteknologi, og hvordan styrer 
vi den? Hvilken retning skal samfundet gå i, og hvordan løser vi 
bedst de alarmerende klima- og miljøudfordringer?

Emnerne er mange og relevante for vores fremtid. 

Hvordan udvikler vi noget, der kan være til gavn for sundhed, og 
hvordan sætter vi det i spil. Med fagene biologi, samfundsfag 
og teknologi er du stærkt rustet til at læse videre inden for både 
de samfundsfaglige-, humanistiske- eller naturvidenskabelige 
uddannelser. Måske bliver du selv politiker eller rådgiver i et 
forskerpanel.

STUDIERETNINGSFAG:
> Kommunikation/IT A 
> Programmering B

STUDIERETNINGSFAG
> Teknologi A
> Samfundsfag B

STUDIERETNINGSFAG:
> Programmering B 
> Matematik A
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IT

Dyrk din passion og din sport, samtidig 
med, at du passer din uddannelse på 
Midtbyens Gymnasium.

Vælg idræt som studieretning eller udnyt 
vores samarbejde med Viborg Elite.

Se mere på side 21

Idræt og HTX
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Eleverne 
   om EUX ...

AKSEL
”Jeg er glad for det sociale  
sammenhold på EUX. 
Vi er et stort hold med mange 
forskellige fagligheder, og det 
giver en rigtig god dynamik.”

ANDERS  
”Jeg kan vildt godt lide kombi-
nationen mellem teori og prak-
sis, og EUX giver mig frihed til 
at starte min jobkarriere med 
det samme eller læse videre på 
videregående uddannelser.”

IDA
”En EUX passer godt til mig, fordi 
der er virkelig mange muligheder 
bagefter. Jeg drømmer om at 
læse videre til arkitekt eller indu-
striel designer.”  
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EUX: 
Den erhvervsfaglige studentereksamen.
Med EUX får du på én gang studenter-
eksamen og en erhvervsuddannelse oven i, 
og herefter kan du vælge at gå direkte ud 
i job eller læse videre på en videregående 
uddannelse. 

Undervisningen på EUX er elevorienteret, du kommer 
til at arbejde meget med både gruppearbejde, og dine 
egne elevprojekter. 

Vi starter med fælles introture for at ryste klasserne 
godt sammen, og skabe et godt fællesskab. Senere 
kommer studieture og mulighed for international 
udveksling til Spanien og USA.

I løbet af det første år, hvor du går på gymnasiet, får du 
en elevaftale med en virksomhed. I stedet for SU, får du 
herefter op til 19.000 kr i løn om måneden mens du går 
på EUX. Mange elever har sparet en del op, når de får 
studenterhuen på hovedet.

En af de ting EUX elever er super glade for ved 
uddannelsen, er vekslen mellem skole og virksomhed. 
På den måde holder engagementet hele vejen, og selv 
om uddannelsen er lang, så flyver tiden afsted. Efter et 
halvt år i virksomheden glæder man sig til at komme 
ind til sin klasse igen, og efter et halvt år i skole glæder 
man sig til at komme ud i sin virksomhed igen.
Der er en meget bred vifte af virksomheder knyttet til 
EUX inden for mange forskellige områder.

Med en EUX kan du både læse videre eller kickstarte din karriere! 
Med EUX-huen på hovedet står alle døre åbne.
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EUX
- fag og facts

Med en EUX ...
- kan du både læse videre eller 
kickstarte din karriere!

Fordi du har styr på både det teoretiske og 
det praktiske kan du gå direkte ud i et fedt 
job, starte egen virksomhed eller f.eks. 
blive verdens dygtigste ingeniør.

Du kan også vælge at læse videre 
til f.eks.:

>  Arkitekt
>  Læge
>  Maskinmester
>  Advokat
>  Økonom
>  Professionsbachelor
>  Jurist
>  Sygeplejerske
>  Programmør
>  Lærer
>  Psykolog
>  Designer
>  Fysioterapeut

... og rigtigt mange andre 
drømmeuddannelser!

Obligatoriske fag 
på EUX:
Dansk A
Matematik A/B
Teknikfag A/B
Engelsk B
Fysik B
Kemi B/C
Teknologi B/C
Erhvervsfag C
Samfundsfag C
Erhvervsuddannelsesfag
Praktik

Niveauerne er afhængige af, 
hvilken erhvervsuddannelse 
du kobler på din EUX.

18
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EUX er krævende, men meget varieret. Du går skiftevis på Midtbyens Gymna-
sium med dine klassekammerater og er på uddannelse i en virksomhed. 
På den måde får du en unik og afvekslende uddannelse.

Eksempel på uddannelsesforløb:

> EUX-uddannelsen varer samlet mellem 4 og 5½ år – afhængig af hvilken  
 uddannelsesretning du vælger at koble på din studentereksamen.

> Du får løn i stedet for SU. Minimum kr. 11.000 / md.

> Du bliver student på Midtbyens Gymnasium.

> Uddannelsen på en virksomhed er en fast del af EUX og fremhæves 
 af erhvervsledere som en stor styrke for uddannelsen.

> Så snart du får en praktikaftale, får du startløn på minimum kr. 11.000,- 
 både når du er i virksomheden, og når du er på gymnasiet.
 Du får typisk din praktikaftale i løbet af det første år.

> Bagefter kan du enten læse videre eller gøre karriere i erhvervslivet.

TID / ÅR:

UDDANNELSES-
STED:

PÅ GYMNASIET

I VIRKSOMHEDEN

10 2 3 4
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Dyrk din passion og din sport, 
samtidig med, at du passer 
din uddannelse på Midtbyens 
Gymnasium.

Vælg idræt som linjefag eller 
valgfag eller udnyt vores 
samarbejde med Viborg Elite.

Dyrk din 
     passion ...



På Idrætslinien på Midtbyens Gymnasium kan du 
vælge IDRÆTSLINJEN  med idræt på B-niveau. Det 
vil sige, at du har idræt to gange om ugen i to år, 
hvorefter du afslutter med eksamen. 

Vi benytter mange forskellige sports-faciliteter 
rundt i byen, blandt andet på Gymnastikhøjskolen 

og i Stadionhallerne.

Idræt som valgfag

Er du glad for træning og sundhed, tilbyder vi 
idræt som valgfag. Her har du idræt to timer om 
ugen på tværs af uddannelser og studieretninger.

Viborg Elite

Her er en unik mulighed for dig, der dyrker idræt 
på eliteplan. Vi samarbejder med Viborg Elite og 
tilbyder undervisning og morgentræning to gange 
ugentligt. Her kan du passe din uddannelse og 
samtidig dyrke din passion for din sportsgren.

Se mere på 
www.viborgelite.dk
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Idræt  
på Midtbyens Gymnasium
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JACOB
”Skolen gør meget for at ryste os 
sammen. For eksempel får man ved 
skolestart en “study buddy”, så man 
altid har en at snakke med og arbejde 
sammen med.”



CAMILLA

”I perioder kan det være hårdt  
med mange lektier, afleveringer  
og eksamener. 
Men så er det fedt, at der også sker 
en masse andet – for eksempel fe-
ster, fredagsbarer, konkurrencer og 
studieture. 
Det gør, at man har lyst til at komme 
i skole. Også når det er hårdt.”

EU
X

H
TX

H
H

X



Marianne Øster
maoe@mercantec.dk
T +45 8950 3953

Erna Timmer Jensen
etje@mercantec.dk
T  +45 8950 3818

Jørgen Høgh Andersen
jhan@mercantec.dk
T  +45 8950 3954

Trine Rathmann Skøtt
tris@mercantec.dk
T  +45 8950 3300
M  +45 2362 9523

Eva Lynggaard-Verity
evly@mercantec.dk
M  +45 2980 8922

HHX HHX HHX HTX EUX

Vil du vide mere om vores uddannelser?
Så kontakt vores studievejlederteam.

www.mercantec.dk


