RANDERS

Handelsøkonom

Drømmer du om at give din karriere et løft?
Handelsøkonom er en toårig kort videregående uddannelse. Det første år på uddannelsen er et teoriår, mens
det andet år består af en kombination af lønnet praktik og
projektarbejde.
Uddannelsen er meget praksisrettet og har stort fokus
på såvel den faglige som den personlige udvikling under
studiet.

Praktik
Uddannelsen til Handelsøkonom indeholder otte måneders lønnet praktik. På 3. og 4. semester arbejder du som
lønnet praktikant i nogle af de funktioner, som du har fået
teoretisk viden om. Tager du praktikken i udlandet, er der
mulighed for SU under praktikforløbet.
Under praktikken får du et virksomhedsnetværk og
praktisk viden, som du kan bruge efter uddannelsen.
Samtidig får virksomheden i din praktik udført en række
vigtige opgaver, som uddannelsen har gjort dig i stand til
at udføre.

Uddannelsens opbygning
giver dig flere fordele
• Solid faglig baggrund inden for projektstyring og ledelse
• Deltagelse i kommunikative opgaver
• Gennemførsel af markedsanalyser og handlingsplaner
• Sammenhæng mellem teori og praksis
• Mulighed for at fordybe sig i det valgte speciale
• Solide erhvervskontakter efter praktikken
• Mulighed for fordybelse i det valgte speciale
– Innovation og nye forretningsmodeller eller Salg.

8 måneders
praktik med løn
eller praktik i
udlandet med SU

eadania.dk

Det kan du blive

– med en uddannelse som handelsøkonom fra Dania i Randers
De fleste handelsøkonomer får arbejde inden for indkøb,
salg og marketing. Med det lange lønnede praktikforløb
opnår du allerede under uddannelsen stærke jobkompetencer, der giver dig uvurderlig erfaring. Du kan typisk
komme til at arbejde som:
• Distriktschef
• Butikschef
• Afdelingschef
• Salgsleder
• CRM manager
• Account manager
• Salgskonsulent
• Indkøber
• Indkøbsassistent

Undervisningen
Undervisningen er både baseret på holdundervisning og
kursusforløb og projektarbejde, så du får stor erfaring i
projektledelse, som i dag anvendes i mange virksomheder.
Vi søger desuden i løbet af studietiden at tilføre dig yderligere inspiration ved messebesøg og gæsteforelæsere fra
forskellige virksomheder og dermed jobfunktioner, f.eks.
salgschefer, marketingchefer, butikschefer, konsulenter
m.v.

Kontakt
Tove Nielsen
Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tlf. 8711 4407
E-mail: tn@eadania.dk

Optagelseskrav
Du skal have en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx eller hf) med engelsk C
eller en af følgende erhvervsuddannelser:
• Detailhandelsuddannelse med specialer
• Detailslagter med specialer
• Eventkoordinatoruddannelsen, trin 2
• Finansuddannelsen, trin 2
• Generel kontoruddannelse
• Handelsuddannelse med specialer
• Kontoruddannelse med specialer
eller en anden relevant erhvervsuddannelse, som kan sidestilles med ovenstående
med engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D.
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Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen
på Minervavej i Randers,
hvor vi holder til i et
spændende og inspirerende miljø, der er
præget af nærhed
og engagement.

