HORSENS

Handelsøkonom –
E-handel
Drømmer du om at give din karriere et løft?
Tænder du på salg og brænder du for at knytte bånd imellem
det ernorme potentiale internettet giver og virksomhedernes ønske om at øge salg - så er dette speciale noget for dig.
Handelsøkonom er en praksisnær erhvervsakademiuddannelse med et års teori, otte måneders lønnet praktikophold
og tre måneder til at arbejde med en afsluttende hovedopgave.
Faget E-handel giver dig kompetencer til at analysere,
udvikle og udarbejde konkrete løsningsforslag til e-handelskoncepter.

Personlig udvikling

I uddannelsen lægger vi stor vægt på holdninger, viden og
personlig udvikling. Undervejs får du mulighed for at deltage
i faglige arrangementer, temadage og virksomhedsbesøg.

Det faglige

Uddannelsen giver dig en bred indsigt i de fagområder, der
naturligt er en del af en virksomheds drift. Kendskabet hertil
ruster dig til at varetage mange spændende opgaver for
virksomheden – dels i praktikforløbet og dels efter uddannelsen.
Du får viden om moderne kommunikationsformer, og
vælger du specialet i E-handel, vil du primært have fokus på,
hvordan virksomhedens kommunikationsform understøtter
ønsket om en salgsplatform på nettet.

8 måneders
praktik med løn

eadania.dk

Det kan du blive

– med en uddannelse som handelsøkonom fra Dania i Horsens
Vælger du at læse til Handelsøkonom med speciale
i E-handel, vil du blive en attraktiv medarbejder for
mange virksomheder.
Danske virksomheder, især de små og mellemstore,
halter efter, når det gælder om at bruge internettet
aktivt til at vokse – og her kommer du ind i billedet.
Der er også gode muligheder, når vi taler international
handel på tværs af landende - den øget globalisering
gør, at virksomhederne i dag godt ved, at deres E-handels løsning er det optimale værktøj - til at gå fra at
være lokal til global.

Fag
Fundamentet i uddannelsen
er en række vigtige, generelle
fag inden for virksomhedsdrift og et særligt fokus på
handelsfagene kombineret
med specialefag, hvor du får
mulighed for at fordybe dig i
forskellige faglige områder.
• Handelskommunikation
• Økonomistyring
• Organisation og ledelse
• Handelsjura
• International handel
• Indkøb og logistik
• Personlig udvikling
• Salg, strategi og markeds
føring

Adgangskrav
For at komme ind på
uddannelsen skal du som
minimum opfylde et af
følgende adgangskrav:
• En relevant erhvervsuddannelse i detailhandel, handel,
kontor eller finans med
engelsk niveau C og
erhvervsøkonomi D eller
matematik D
• En gymnasial uddannelse
(stx, hf, hhx eller htx) med
engelsk C
• En erhvervsuddannelse,
som kan sidestilles med
ovenstående, samt at
ansøgeren efter akademiets
skøn kan gennemføre
uddannelsen

Kontakt
For flere informationer, kontakt afdelingschef Annette Poulsen på
annp@eadania.dk eller på telefon 87 11 44 00.
Erhvervsakademi Dania | Stadionsvej 2 | 8700 Horsens | eadania.dk | +45 87 11 44 00

Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen i
på Stadionsvej i Horsens,
hvor vi holder til i et
spændende og inspirerende miljø, der er
præget af nærhed
og engagement.

