HOBRO

Handelsøkonom

Drømmer du om at blive international indkøber?
Vil du gerne give din karriere en ny retning og brænder du for at
samarbejde og forhandle med udenlandske leverandører, at planlægge og koordinere virksomheders handelsaktiviteter og skabe
relationer internt som eksternt? Med uddannelsen Handelsøkonom
– Internationalt Indkøb og Supply Chain Management i Hobro får
du muligheden.
Handelsøkonom er en praksisnær erhvervsakademiuddannelse med
et års teori efterfulgt af 8 – 12 måneders lønnet praktik.
En af uddannelsens store styrker er den tætte kobling mellem teori
og praksis, hvor du som studerende inddrager og arbejder sammen
med forskellige typer af virksomheder gennem hele uddannelsen.
Gennem de obligatoriske fag på uddannelsen får du en solid grundviden om erhvervslivet og virksomheders udfordringer i en global
verden.

Specialet Internationalt Indkøb og
Supply Chain Management

Bliv udfordret
som international
indkøber

Med specialet internationalt indkøb og Supply Chain Management
får du mulighed for at profilere og målrette din uddannelse.
Du får stor indsigt i indkøbs- og logistikfunktionen i internationale
virksomheder og du lærer at mestre forhandlingsteknik og spørgeteknik. Du kommer til at arbejde med kulturforståelse, handelskutymer og regler for at kunne begå dig på internationale markeder.
Som indkøber er det vigtigt at kunne skabe relationer og bygge
netværk op. Det kræver bl.a. indsigt i egen adfærd, og derfor er en
personlighedstest en del af undervisningen på 1. semester.

eadania.dk

Det kan du blive

med en uddannelse som handelsøkonom
– internationalt indkøb - Hobro
Jobmuligheder
Der er gode jobmuligheder
med en uddannelse som
handelsøkonom med speciale i internationalt indkøb.
Indkøb og logistik er en central funktion for mange virksomheder og du vil kunne få
job i forskellige brancher og
typer af virksomheder både
nationalt og internationalt
med uddannelsen.
Nogle eksempler på jobtitler
fra dimittender med speciale
i internationalt indkøb fra
Hobro er:

Uddannelsens
obligatoriske fag
• Indkøb og logistik
• Erhvervsøkonomi og IT
• Organisation og ledelse
• Handelskommunikation
• International Handel
• Handelsjura
• Salg, strategi og markedsføring
Emner i specialet
• Forhandlingsteknik
• Kulturel kommunikation
• Indkøbsjura
• IT og indkøb
• Supply Chain Management

• Indkøbsassistent
• Indkøber
• Indkøbschef
• Logistikassistent
• Procurement trainee
• Global Category Manager
• Supply Manager
• Strategic Purchaser

Adgangskrav
For at komme ind på uddannelsen skal du som minimum opfylde et
af følgende adgangskrav:
• en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx eller hf) med engelsk C eller
• 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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Kontakt
Susanne Munkholm
studiesekretær
tlf. 9657 0263
mu@eadania.dk
Sonja Juhl Madsen
studiekoordinator
tlf. 9657 0280
sj@eadania.dk
Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen i
Hobro på Kirketoften 7.
Studiemiljøet er uformelt
og med fokus på høj faglighed og tæt kontakt til
erhvervslivet.

