EUX

KONTAKT
Har du lyst til at vide mere om dine muligheder med
en EUX Business uddannelse på Campus Vejle, så
ringe eller skriv til en af vores to studievejledere?
Dorte Søndermølle Jensen
• Mail: dsj@campusvejle.dk
• Tlf.: 72 16 26 54
Eller book en tid hos en studievejleder via vores
hjemmeside CAMPUSVEJLE.DK.

DOBBELT OP PÅ
UDDANNELSE

HVORDAN KOMMER JEG IND?
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
i 9. klasse og have mindst 02 i fagene dansk og
matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at
kunne søge om optagelse på EUX Business. Ansøgningsfristen for EUX Business er 1. marts, og du kan
søge om optagelse på www.optagelse.dk
FØLG OS PÅ
#EUXBUSINESSCAMPUSVEJLE
#REALBUSINESS
#DOBBELTOPPÅUDDANNELSE
#FØLGDINDRØM

Boulevarden 48 DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2616 info@campusvejle.dk campusvejle.dk

DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN

GENERELT OM EUX
EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen,
der giver dig dobbelt op på muligheder, uddannelse og
faglighed - en ungdomsuddannelse, der kombinerer en
studentereksamen med en erhvervsuddannelse.
Uddannelsen varer i alt fire år. De første to år får
du fag på gymnasialt niveau, der giver dig mulighed
for at læse en videregående uddannelse, mens du
på uddannelsens sidste to år kan komme ud i en
elevplads i en virksomhed inden for det område,
der interesserer dig.
På EUX Business vil du opleve en projektorienteret undervisningsform med stærk tilknytning til
det lokale erhvervsliv. Du vil igennem din uddannelse få både teoretiske og praktiske kompetencer inden for bl.a. salg, markedsføring, butiksdrift,
økonomi, administration og event. Uddannelsen
er kendetegnet ved, at teori og praksis går hånd
i hånd. Du vil derfor opleve, at det, du lærer, kan
bruges i virkelighedens virksomheder.
Du vil møde en moderne ungdomsuddannelse,
der hele tiden arbejder med de nyeste trends og
tendenser inden for it, marketing og salg, således
at du får den nyeste viden. Du vil derfor igennem
uddannelsen kunne forvente at skulle arbejde
med E-commerce, omnichannel, SoMe og mange andre nye spændende emner som rører sig
i erhvervslivet. Altså sammen selvfølgelig på et
højt fagligt niveau.

Du har også mulighed for at dyrke dit talent, hvad
enten du går på Sportscollege eller følger et af
vores talentprogrammer indenfor iværksætteri
eller sprog.
På skolen har vi fokus på høj faglighed samtidig
med, at vi lægger vægt på din og din klasses
trivsel. Vi sørger for gode rammer for, at du kan
mødes med dine kammerater og have det sjovt
sammen. Du vil opleve sportsdage, cafeer og fester og etablere venskaber for livet.
Vi møder dig som et voksent menneske, der er
klar til at tage ansvar. Hvis du får brug for det,
står vi klar med støtte. På Campus Vejle hjælper
vi dig med at skabe det liv og den karriere, du
drømmer om.
Charlotte Witt,
Uddannelseschef på EUX Business

HVORFOR KOMBINERE TEORI OG PRAKSIS?
Fordi det er sådan, verden hænger sammen. Hver
gang du lærer noget på EUX Business, får du
mulighed for at relatere det til en businesscase fra
erhvervslivet - og du vil opleve, at det, du lærer i
undervisningen kan bruges, når du kommer i lære i
en virksomhed. EUX Business er både en boglig og
praktisk uddannelse.
HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EUX BUSINESS?
Du skal vælge EUX Business, hvis du vil hurtigt i
gang med en karriere i erhvervslivet, og samtidig
have mulighed for at læse videre. Brænder du for
virkelighedsnær undervisning i samarbejde med
virksomheder, er EUX Business et godt valg. Vi samarbejder med lokale virksomheder hele vejen igennem uddannelsen. Projekterne er lavet i samarbejde med lokale virksomheder – her får du mulighed

for at bruge alt det, du har lært i de forskellige fag.
Vi samarbejder eksempelvis med LEGO, Bestseller,
Siemens og Sport24.
IVÆRSÆTTERI - EUX BUSINESS
Mange unge drømmer om at starte sin egen virksomhed. På EUX kommer du igennem uddannelsen til at arbejde med værksætteri og innovation, således at du får viden og kompetencer til at
kunne starte din egen virksomhed. Derudover får
du mulighed for at blive en del af Campus Vejles
attraktive iværksættermiljø i Farveriet.
FÅR JEG EN HUE?
Når du har bestået første del på EUX Business efter
to år, får du en studenterhue og et EUX 1. delsbevis,
der giver adgang til at læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det afsluttende
eksamensbevis fra EUX Business får du efter 4 år,
når du har afsluttet din elevtid.
Med eksamensbeviset i hånden kan du søge ind på
videregående uddannelser på lige fod med de 3årige gymnasieuddannelser.
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HVORFOR
VALGTE
JEG?

”Jeg valgte EUX Business, fordi alle veje ligger åbne
med en EUX. Fagene er på gymnasial niveau, hvilket giver gode muligheder for at læse videre og
det er også muligt at gå ud i et elevjob og blive
faglært. Oprindeligt ville jeg har læst markedsføringsøkonom efter de første to år, men tanken om
et job var tillokkende, så jeg ombestemte mig og
tog en elevplads i Vejle Kommune i stedet. Det har
jeg ikke fortrudt.
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”Jeg drømmer om et job og en karriere, hvor jeg
kan snakke med mennesker og have kundekontakt. Men jeg vil også have muligheden for mere,
end det en erhvervsuddannelse giver adgang til.
Derfor valgte jeg EUX Business, hvor jeg kunne få
fagene på gymnasial niveau og stadig gå i lære i
detailhandel. Hvis jeg så senere vil på videregående uddannelse, kan jeg komme ind på lige fod
med andre studenter, når jeg har gennemført min
elevuddannelse i detail og gjort min EUX Business
færdig.

Skoletiden på Campus Vejle var god. Lærerne var
søde og gode til at bakke os elever op. Jeg anbefaler gerne EUX business til andre, når jeg bliver
spurgt – det plejer jeg at gøre, for man kan jo gå
alle veje med en EUX Business.”

Jeg skal 3 uger i international praktik i en butik i
Dublin. Det glæder jeg mig meget til, for det vil
både give mig kendskab til en anden kultur og det
vil styrke mine sprogkundskaber, at jeg skal snakke med kunderne på engelsk. Jeg ved ikke rigtigt,
hvad jeg vil bagefter, når jeg er færdig med min
elevtid og har fået mit EUX Business bevis, men så
er det jo fedt, at EUX Business åbner mange forskellige veje for mig, når jeg bliver færdig”.

MALAK EL-QUT, 20 ÅR

JOSEPHINE HOLDE, 18 ÅR

”Da jeg skulle videre fra folkeskolen og ind på en
ungdomsuddannelse, valgte jeg EUX Business, fordi jeg gerne ville hurtigt ud i erhvervslivet. For mig
var det vigtigt, at der var to års elevtid indbygget
i uddannelsen, så jeg kunne komme hurtigt ud og
arbejde. Den virkelighedsnære arbejdsform var tiltalende i forhold til at få noget direkte brugbart
med fra skolen ud på arbejdsmarkedet.
Miljøet på skolen er dejligt med en masse af flinke mennesker, og der er spændende opgaver at
tage fat i på uddannelsen. Det fedeste ved at gå
på EUX business er de frie projekter, hvor man selv
har meget indflydelse på indholdet og de sociale
arrangementer, hvor man mødes med vennerne.
Når jeg er færdig med EUX Business, vil jeg læse til
biløkonom og arbejde med finansiering og salg af
biler. På sigt drømmer jeg om at starte egen handelsvirksomhed.”
FREDERIK OTTESEN WESTMARK, 17 ÅR

”Jeg fandt ud af, at EUX Business åbner mange veje for
mig, og da jeg hørte, at jeg som sportscollegeelev på
Campus Vejle fik bedre mulighed for at træne, samtidig
med jeg tog min uddannelse, vidste jeg, at det var her,
jeg skulle tage min ungdomsuddannelse. For mig har det
stor værdi, at jeg som sportscollegeelev kan indhente
tabte undervisningstimer senere, når jeg har været ude
og køre cykelløb. Har vi været fraværende på grund af
træning eller cykelløb, får vi ekstraundervisning bagefter,
så vi kan holde trit med de andre elever, så sportsudøvelsen ikke går ud over vores uddannelse”.

”Alle fagene på uddannelsen kombineres med virksomhedsviden i projekterne, hvilket er fedt. Ud over at man
lærer noget om, hvordan de forskellige fag kan bruges i
praksis, lærer vi også, hvordan virksomheder håndterer
de daglige udfordringer, og vi får indblik i, hvordan det er
at være elev i de forskellige virksomheder”.
JONAS FREDERIK BANKE PETERSEN, 17 ÅR
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VEJEN TIL DRØMMEN
EUX Business giver dig to uddannelser i én, så du kan blive lige
det, du drømmer om. På EUX Business bliver enten eller til både
og. Du får en erhvervsfaglig studentereksamen med det bedste
fra både skolens og erhvervslivets verden. Med EUX Business får
du det hele med.
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2 ÅRS ELEVPLADS
Allerede efter to år i skole er du klar til at komme ud
i en elevplads i en virksomhed i erhvervslivet, hvor
du kan beskæftige dig med netop det, du interesserer dig mest for.
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Når du har afsluttet en EUX Business efter fire år har

#REALBUSINESS

du mulighed for at læse videre på samme vilkår som
andre unge, der har taget en gymnasial uddannelse.
Allerede efter de første to år kan du fx læse videre
på erhvervsakademier eller professionshøjskoler.
Efter alle fire år på EUX Business kan du læse videre på universitetet.
Med en EUX Business får du alle mulighederne med.
7

• Kontor og administration
• Salg og markedsføring
• Butik/detail
• Business to business
• Indkøb og logistik
• Revision
• Spedition
• Advokat- eller lægesekretær
• E-business/e-commerce
• Økonomi
• Event-koordinering
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
VÆLGER DU AT LÆSE VIDERE EFTER
EUX 1. DEL, KAN DU STUDERE PÅ:
• Erhvervsakademier
• Professionshøjskoler
VÆLGER DU AT LÆSE VIDERE, NÅR DU
ER FÆRDIG EFTER 4 ÅR, KAN DU OGSÅ
STUDERE PÅ:
• Universiteter
• Handelshøjskoler

HVAD KAN
JEG BLIVE?
Find drømmen på EUX Business. Du behøver ikke have et fast endemål, når
du vælger EUX Business. Uddannelsen kommer til at introducere dig for
forskellige arbejds- og interesseområder, så du løbende kan prøve dig selv
af og finde ud af, hvor du er bedst. Mens du lærer om verden, forretning,
handel, salg og dig selv, får du mulighed for at drømme nye store drømme.

HVAD KAN JEG BLIVE MED EUX BUSINESS?
Med EUX Business kan du uddanne dig inden for en bred
vifte af professioner og titler i erhvervslivet. Du kan løbende igennem EUX forløbet vælge om, så du kan udvikle
og følge dine ambitioner og drømme. Du kan vælge en
elevplads inden for bl.a. salg, markedsføring, E-handel,
butiksdrift, spedition, økonomi, administration og event.
Du har også mulighed for at læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for. Du kan eksempelvis blive serviceøkonom, markedsføringsøkonom, retail
manager, eventkoordinator og revisor.
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#DOBBELTOPPÅUDDANNELSE

ELEVPLADS
Med en elevplads kan du fx komme til at
arbejde inden for brancher som

En EUX Business hjælper dig med at blive klogere
på dine styrker og drømme, så du kan gå den vej,
der passer bedst til dig.
LUKKER JEG SLET INGEN DØRE MED
EUX BUSINESS?
Jo. Men med EUX Business lukker du færre døre,
end med nogen anden ungdomsuddannelse. Du
bestemmer selv, om du efter de første to år på uddannelsen vil hoppe direkte ud i erhvervslivet gennem en elevplads i en virksomhed, eller om du vil

fortsætte dine studier på et erhvervsakademi eller
en professionshøjskole. Fordi EUX Business er handelsfaglig, ruster den dig bedst til en fremtid inden
for handel, kontor, ledelse, marketing eller innovation. Husk at ingen døre er helt lukkede, hvis du senere vil ændre kurs.

”Siemens Gamesa samarbejder med EUX på Campus
Vejle, fordi vi bruger det som rekrutteringsplatform”
Siemens Gamesa
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Businesscase 2

DETAIL
Iværksætteri

KONTOR

Iværksætteri

Businesscase 4

Iværksætteri

Businesscase 5

Businesscase 6

Eksamensprojekt

HANDEL

Businesscase 1

HANDEL

Businesscase 3

Businesscase 3

Iværksætteri

Businesscase 4

Iværksætteri

Businesscase 5

Businesscase 6

Eksamensprojekt

KONTOR

DETAIL/EVENT

Businesscase 3

Iværksætteri

Businesscase 4

Iværksætteri

Businesscase 5

Businesscase 6

Eksamensprojekt

Businesscase 3

Iværksætteri

Businesscase 4

Iværksætteri

Businesscase 5

Businesscase 6

Eksamensprojekt

DINE FAG PÅ
GRUNDFORLØB 1

DINE FAG PÅ
GRUNDFORLØB 2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag

År 2 - Studiekompetenceår

EVENT

År 1 - Grundforløb 2 (20 uger)

År 1 - Grundforløb 1 (20 uger)

Afsætning C
Virksomhedsøkonomi C
Erhvervsinformatik C
Matematik C
Organisation C

DINE FAG PÅ STUDIEKOMPETENCE ÅR
• Dansk A
• Virksomhedsøkonomi B
• Informatik B
• Afsætning A
• Engelsk B

VALGFAG:
• Tysk C
• Erhvervsjura C

#EUXBUSINESSCAMPUSVEJLE
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EN MODERNE
UNGDOMSUDDANNELSE

”EUX studerende har en solid forretningsforståelse
og det rigtige teoretiske afsæt til at gå ud i erhvervslivet og udfylde en elevplads i en international virksomhed”.
Fertin Pharma

”Som virksomhed er det fantastisk at se, at EUXeleverne får praktisk kendskab til erhvervslivet. Så
når vi skal arbejde videre med eleverne i et elevforløb, er de klædt meget bedre på til de krav/forventninger – vi har som virksomhed.”
Bestseller

Her kan du få et indblik i noget af
det, EUX Business-eleverne lærer
på Campus Vejle:
”Det er interessant at samarbejde med
EUX-uddannelsen, fordi relevante studieopgaver med afsæt i virksomheder i
området giver værdi for både den studerende og virksomheden”
Jem & Fix
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• Lave Apps

• Lave markedsføringsplaner

• Lave webshops

• Løse businesscases

• Opstarte egen virksomhed

• SEO

• Lave forretningsplaner

• Data orchestration

• Afholde salgsevents

• Customer journey

• Lave regnskab

• Innovation

• Lave SoMe markedsføring

• Idégenering

REALBUSINESS

På EUX Business vil du møde en moderne ungdomsuddannelse, der hele tiden arbejder med de
nyeste trends og tendenser inden for it, marketing og salg, således at du får den nyeste viden.

DER ER MASSER AF
ELEVPLADSER!
EUX BUSINESS ELEVER
ER EFTERTRAGTEDE

Praktikpladskonsulent Stine Klejstrup - 28.10.2019

SPORTSCOLLEGE

LAD OS TAGE EN SNAK
Kontakt Bjørn Jeppe for en uforpligtende snak omkring dine muligheder
på Campus Vejle Sportscollege

aftal en tid med Bjørn Jeppe, Sportscollegeleder,

DANMARKS STØRSTE E-SPORTSLINJE

på tlf. 72 16 27 24 eller mail bjje@campusvejle.dk

På Campus Vejle Sportscollege har vi Danmarks

ER DU GOD TIL SPORT?

største E-sportsfællesskab, som du kan blive en del

På Campus Vejle har vi et af landets bedste sportscolleges.

STUDIEBOLIG

af, hvis du er interesseret i E-sport. Som E-sports-

Vil du pleje din sportskarriere samtidigt, med du passer din

Campus Vejle Sportscollege samarbejder med flere

udøver har du de samme muligheder for træning

uddannelse, er Campus Vejle Sportscollege et godt tilbud

af byens store boligforeninger. Vi forsøger at være

som udøverne af de fysiske sportsgrene på Cam-

til dig. Vi arbejder sammen med de lokale sportsklubber,

behjælpelige med at finde studieboliger rundt om-

pus Vejle Sportscollege.

giver mulighed for træning, stævnedeltagelse og meget

kring i Vejle. Vi har elever boende flere steder i byen,

andet. Uanset hvilken sportsgren du dyrker, er du velkom-

men fælles for boligerne er, at det er små lejlig-

TEAM DANMARK

men på Campus Vejle Sportscollege.

heder, med eget bad, toilet og køkken.

Campus Vejle er Team Danmark uddannelsespartner. Desuden gør Campus Vejle Sportscollege brug

RUNDVISNING OG INFORMATION

Du kan vælge at bo i en lejlighed alene eller dele

af Team Danmarks specialister, bl.a. til at holde op-

For at du kan træffe det rigtige valg, vil vi gerne give dig

pladsen og dermed udgiften med en anden elev.

læg om sportspsykologi, ernæring og skadesfore-

og din familie en rundvisning på Sportscollege. Ring og
14

byggelse.

#REALBUSINESS

Slip dit idrætstalent løs. Det er vigtigt for os, at det hænger sammen for dig, så der er tid og energi til
både din sport og din uddannelse. Kom uanset dit niveau. Du kan starte på Campus Vejle Sportscollege uanset dit niveau, om du dyrker sport og idræt for sjov, eller du vil have en karriere ud af det
- det kræver ingen særlige forudsætninger.
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KUNNE DU TÆNKE DIG 3 UGER I INTERNATIONAL PRAKTIK?
Hvert skoleår sender Campus Vejle EUX-elever 3 uger i praktik i
udlandet. Du har bl.a. mulighed for at komme i praktik hos Bestseller, Ecco og Urban Outfitters. De elever som tidligere har været
i praktik i udlandet, har alle fået et stort udbytte af praktikken,
hvilket vi også regner med, at du vil få, hvis du tilmelder dig.
International praktik giver dig mulighed for at møde en anden erhvervs- og handelskultur. Du får en forståelse for, at praksis udfolder sig forskelligt i forskellige lande. Du bliver klogere på dig selv
og din egen identitet, samtidig med, at du bliver klogere på omverdenen og udvikler internationale kompetencer inden for sprog
og kultur som du kan putte på dit CV.
Som en del af forløbet op til den internationale praktik, vil der
være forbedrende undervisning, som det forventes, at du deltager i.

HVORFOR VÆLGE ET
PRAKTIKOPHOLD
I UDLANDET?
Du får en masse gode oplevelser. Du bliver selvstændig og får mod på igen at prøve noget grænseoverskridende.
Du får international kompetence: Du bliver god til
sprog og lærer at begå dig i en anden kultur.
Opholdet tæller positivt, når du søger elevplads. Du
får et ”Europass” – et internationalt bevis på, at du har
gennemført et praktikophold i udlandet.
Du får mulighed for at søge en elevplads i udlandet
gennem PIU ordningen.
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Rasmus ia a very hard working individual. He is an active teamplayer, who
is pro-active and ready to learn

Natasja, Store Manager,
ECCO GRAFTON STREET,
Dublin
It was a great experience to have Stephanie in our team. She demonstrated
excellent customer service skills and
was involved in all store operational
process.

James, Sales Manager,
DEBENHAMS
Dublin
Marcus was a joy to work with. He got
on with everyone on the team and
would be an asset to any team, in the
future.

Suzanne, Store Manager,
VERO MODA,
Dublin
It was an absolute delight to have Stine as part of our team the past three
weeks.

#FØLGDINDRØM

Drømmer du om en karriere i udlandet eller er du frisk
på en udfordring, så kan det være praktik i udlandet
er noget for dig.

UDTALELSER FRA VIRKSOMHEDER

INTERNATIONAL
PRAKTIK

Ellis, Store Manager,
JACK&JONES,
Stratford, London

EUXTALENT

For dig der gerne
vil dygtiggøre dig
ekstra inden for
salg, indkøb,
markedsføring
og iværksætteri.

COMPANY PROGRAM OG MEGET MERE
På EUX talentlinjen kan du bl.a. komme til at arbejde
med følgende emner som:
•
•
•
•

Pop-up shop
Iværksætteri og opstart af egen virksomhed
International handel
Company program* ved fonden for
entreprenørskab
• SoMe aktiviteter
• Og meget andet spændende.
*Company Programme er et virkelighedsnært entre18

prenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der
udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Forløbet træner eleverne
i at udvikle deres gode ideer og omsætte dem til
realiserbare virksomheder eller sociale projekter.
SLIP TALENTET LØS!
EUX talent er for dig, der vil noget ekstra inden for
salg, indkøb, markedsføring og iværksætteri. Du går
måske med drømmen om at starte egen virksomhed? Du kan godt lide at omsætte teori til praksis
og prøve dine idéer af i virkelighedens verden? Så
er EUX-talent lige noget for dig.

Du vil på EUX-talent ugentligt modtage ca. 1,5 times undervisning eller oplæg fra en relevant erhvervsperson med en baggrund inden for iværksætteri. Du vil fra gang til gang blive stillet overfor
forskellige udfordringer af praktisk karakter, som
du skal løse. Det gør, at undervisningen på EUXtalent bliver dynamisk, spændende og relevant.
Du lærer også at pitche dine ideer på en kort
og præcis måde, så budskabet bliver klart og
tydeligt. Derudover vil du løbende komme til at
deltage i forskellige iværksætterikonkurrencer i
Danmark og måske i udlandet, hvis din eller jeres
idé er god nok?

INTERNATIONALT PROJEKT
EUX-talenteleverne været en del af et international projekt omkring handel og iværksætteri, hvor EUX-talenteleverne først var i
Finland og sælge danske varer og sidenhen
havde besøg af finske elever, som deltog ved
et salgsevent i Danmark.
LØVENS HULE
Derudover har EUX-talenteleverne løbende
deltaget i forskellige former for Løvens Hule,
hvor eleverne har pitchet deres forretningsidéer for dommere fra erhvervslivet. Dommerne har givet eleverne feedback, som de kunne bruge i deres videre arbejde med at starte
egen virksomhed.
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