
H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.mercantec.dk

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

Praktisk information
Alle dage møder du fra kl. 8.00-13.30.

Herunder kan du se hvor du skal møde, afhængigt af 
hvilket brobygningsforløb du har valgt:

Business EUD/EUX, 
Teknologi & Energi EUD/EUX
Gastronomi & Sundhed EUD/EUX 
mødes alle på Læringstrappen. Du skal gå ind ad døren 
ved det store halvtag på H.C. Andersens Vej 9, og her vil 
du blive budt velkommen. Gå efter musik og beachflag.

Bygge & Anlæg EUD/EUX 
mødes i kantinen på Håndværkervej 9, hvor du vil blive 
budt velkommen.

Medbragt mad kan du spise i skolens kantine, men du 
har også mulighed for at købe mad i kantinen.

Periodens forløb
Gennem perioden får du et realistisk billede af 
dagligdagen på Mercantec, og du får lov at afprøve 
lige netop den fagretning, du finder interessant.
I løbet af ugen er du sammen med dygtige faglærere, 
og du bliver klogere på, hvordan man på fagretningen 
kobler teori med praksis.

Du vil også få viden om EUX, som både er en 
studentereksamen og en erhvervsuddannelse i ét.

Du vil dermed få et godt grundlag for at beslutte, om 
du vil vælge en ungdomsuddannelse hos Mercantec.

Vi slutter forløbet af med en evaluering, hvor der er 
mulighed for at få stillet de spørgsmål du måtte have, 
til de uddannelser der interesserer dig.  

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
Karriere- og rekrutteringskonsulent
jodb@mercantec.dk
Tlf. 25 13 61 91
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https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud
https://www.facebook.com/gf1.mercantec/
https://www.facebook.com/mercantec.dk/
https://www.instagram.com/mercantecviborg/

