
Er du HF’er, HTX’er 
eller STX’er?

vælg den korteste vej til karriere med EUS Business

EUS Business er en uddannelse specielt til dig, der 
har taget en HF- HTX- eller STX, og som hellere vil 
ud i erhvervslivet med det samme frem for at læse 
videre. På Mercantec Business kan du på 5 uger 
tage en erhvervsuddannelse, der giver dig den 
merkantile kompetence, du skal have for at søge 
en praktikplads inden for f.eks.:

> Kontor: (lands- eller byretten, politi, skat, 
 revisor og andre private virksomheder)
> Detail: (Matas, Dansk Supermarked,    

Intersport m.fl.)
> Event: (musikhuse, kongrescentre, 
 turistbureauer o.l.)
> Handel: (Business-to-business sælger eller 

indkøber, f.eks. bil- eller tøjbranchen eller 
industrielle produkter.)

Uddannelsen giver også adgang til flere korte 

videregående uddannelser.

Grundforløb på kun 5 uger:

En EUS Business starter med et grundforløb på 

5 uger. I den periode vil du blive undervist i to 

grundfag på C niveau. Efter de 5 uger skal du to år i 

praktik i en virksomhed (hovedforløb). Du skal derfor 

finde en praktikplads, medmindre du allerede har 

en. I praktikperioden vil du arbejde med konkrete 

opgaver, som du skal løse sammen med den 

elevansvarlige på arbejdspladsen.

Relevante fag:

Når du starter på en EUS Business, har du 

kompetencer og viden fra de fag, du blev undervist i 

på gymnasiet. Derfor er EUS Business tilrettelagt, så 

de fag, du bliver undervist i, ikke er en gentagelse af 

det, du har haft.

De fag, du vil få undervisning i, er:

> Kontor:  Virksomhedsøkonomi C, 

Erhvervsinformatik C og kontorfag

> Detail/Handel og event: Afsætning C, 

Virksomhedsøkonomi C og detail/handelsfag eller 

eventfag

Eksamen:

Ved afslutningen af grundforløbet på de 5 uger skal 

du til to eksamener:

> Én eksamen i et af dine grundfag

> Én grundforløbsprøve i det 

 uddannelsesspecifikke fag

Udover eksamenskarakterene får du 

standpunktskarakterer i alle grundfagene.

Økonomi under uddannelsen: 

Da EUS Business er en ungdomsuddannelse, kan 

du få SU under udddannelsen. 

I praktikperioden får du udbetalt løn. Kommer 

du langvejs fra, kan du søge om transporttilskud. 

Læs mere om regler og ansøg om SU og/eller 

transporttilskud på www.su.dk

Hvornår kan du starte:

Du tager uddannelsen som onlineforløb, og vi har 

opstart en gang om måneden.

Tllmelding på www.optagelse.dk

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til at 
kontakte vores studievejleder.
Tomas Bak Sørensen
tobs@mercantec.dk
Tlf. 8950 3805
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H. C. Andersens Vej 9
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