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Du har tilmeldt dig brobygning på Mercantec, og vi glæder os til at se dig!

Praktisk information
Uanset om du har valgt 2- eller 3-dages brobygning 
på Mercantec EUD/EUX starter dagene kl. 8.00 og 
slutter kl. 13.30. Alle dage vil du blive modtaget af 
Karrierevejleder, Jonas Daubjerg Bagger eller en 
underviser fra Mercantec.

Har du valgt 2-dages brobygning (mandag-tirsdag), 
skal du møde på H. C. Andersens Vej 9, begge dage. 
Det gælder også hvis du har valgt 3-dages brobygning 
(onsdag-fredag), men vi skal også en tur på 
Håndværkervej i løbet af brobygningsforløbet - både 
2-dages og 3-dages forløbet. Derfor skal du huske tøj 
og sko som du kan gå ude i. Det tager ca. 15 minutter 
at gå til Håndværkervej. 

Når du første gang møder ind på H. C. Andersens Vej 
9 (mandag eller onsdag) vil vi have stillet beach-flag 
op og spiller noget god musik der hvor vi mødes – så 
følg lyden og se efter flagene som står ved indgangen 
ved det store halvtag.

Periodens forløb
Brobygningsforløbet er bygget op omkring 
forskellige workshops, som repræsenterer de mange 
forskellige uddannelsesretninger vi har på Mercantec 
– herunder EUX, som er en studentereksamen og en 
erhvervsuddannelse i ét.

De mange workshops giver dig mulighed for at 
få indblik i de forskellige uddannelsesområder, få 
afprøvet forskellige arbejdsformer og metoder og 
du får samtidig lov til at komme rundt og opleve de 
forskellige kulturer i afdelingerne. 

Vi har valgt denne opbygning, for at give dig så 
stor en indsigt som muligt, så du dermed får et 
godt grundlag for at beslutte, om du vil vælge en 
ungdomsuddannelse hos Mercantec. 

Yderligere information
Har du og/eller dine forældre spørgsmål, er I altid
velkomne til at kontakte os. Information om vores 
uddannelser finder du HER  

Du kan også følge os på:

Facebook/GF1
Facebook/Mercantec 

Instagram/mercantecviborg

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Med venlig hilsen
Jonas Daubjerg Bagger
Karrierevejleder
jodb@mercantec.dk
Tlf. 25 13 61 91

Workshops du kan støde på i dit brobygningsforløb:

17.12.20
21

AutomatikTømrer

Elektronik
EUX Handel Struktør

DataMad Auto

Brobygning
8. klasser


