HOBRO

Finansøkonom

Drømmer du om at blive en del af fremtidens finansielle verden?
So Long!

De første spæde tegn på, at Finanskrisen nu for alvor er
på retur, viser sig i disse dage. Skal du være med, når den
finansielle sektor igen blomstrer?
Finansøkonomuddannelsen i Hobro specialiserer sig mod
den finansielle sektor med særligt fokus på Ejendomshandel,
Revision, Pengeinstitut samt Ejendomsadministration.
Finansøkonomuddannelsen er en praksisnær videregående
erhvervsakademiuddannelse, der varer to år fordelt på
fire semestre. På uddannelsens 4. semester skal du i tre
måneders praktik. Vi har et særdeles veludbygget netværk
indenfor alle relevante aftagerbrancher – hvorfor der er
praktikplads til samtlige studerende.

Fokus på koblingen mellem
teori og praksis!

Attraktive
medarbejdere til
finanssektoren

Undervisningen på Finansøkonomuddannelsen i Hobro
tager afsæt i praksis, hvilket betyder, at du som studerende
kan begynde dit arbejdsliv med den nyeste viden indenfor
sektoren. Endvidere består vores underviserteam af
stærke faglige undervisere – direkte hentet fra sektoren.
Dette muliggør vores fokus på, at du som studerende er
klædt bedst muligt på til at påbegynde dit job efter endt
studieforløb.

• Ejendomsmægler
• Pengeinstitut
• Realkredit
• Ejendomsadministration

eadania.dk

Det kan du blive

– med en uddannelse som finansøkonom
Jobmuligheder
Med en uddannelse som
Finansøkonom fra Hobro er
der gode jobmuligheder. Vi
har, siden uddannelsen blev
oprettet i år 2000, hvert år
haft landets højeste beskæftigelsesprocent.
• Ejendomsmægler
• Revisorassistent
• Ejendomsadministrator
• Erhvervskunderådgiver i
pengeinstitut
• Privatkunderådgiver i
pengeinstitut
• Controller i økonomiafdeling

Adgangskrav

Kontakt

For at blive optaget som studerende skal du enten have bestået en gymnasial
uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) med Matematik B eller Virksomhedsøkonomi
B og Engelsk C

Susanne Munkholm
studiesekretær
tlf. 9657 0263
mu@eadania.dk

Eller
Have en af følgende erhvervsuddannelser:
• Generel kontoruddannelse
• Kontoruddannelse med specialer
• Finansuddannelse trin 2
Du skal ligeledes opfylde de formelle krav mht. Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B og Engelsk C. Erhvervsakademi Dania i Hobro kan også optage studerende med en anden baggrund ud fra en individuel vurdering af ansøgerens
kvalifikationer.
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Mette Fuglsang
studiekoordinator
tlf. 9657 0266
mfu@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.

