Fashion, Frisør og butiksdrift / event og handel
Undervisningen foregår i separate klasser og er desuden meget praksisnær og projektorienteret. Du
arbejder med emner og problemer fra den virkelige verden i butik eller salon - meld dig til hvis du er
interesseret i handel, trends, hårmode og event.
Vi går i dybden med tidens mode, trends og design og du bliver introduceret til grundlæggende fagbegreber
inden for design, butiksdrift og merchandise.
EUD-uddannelsen på Struer Statsgymnasium er det du skal vælge, hvis du ønsker en fremtid inden for:

- detail - frisør - event - handel
EUD-grundforløbet i Struer er vejen til job i spændende virksomheder med gode udviklingsmuligheder og
karriere for dig. Du starter på grundforløbet på Struer Statsgymnasium og fortsætter uddannelsen i en
virksomhed (hovedforløb).

Hotel, turisme og event
Vi går i dybden med gængse råvarer, danske og internationale madkulturer, markedsføring, budgetter og
regnskaber. Du lærer om det gode værtsskab, takt & tone og etikette i branchen.
Undervisningen er praksisnær og meget projektorienteret og du arbejder med problemer fra virkeligheden i
servicebranchen.
EUD-uddannelsen på Struer Statsgymnasium er det du skal vælge, hvis du ønsker en fremtid inden for:

tjener - receptionist - eventkoordinator
I forbindelse med brobygning og introduktionsforløb vil du få kendskab til, hvordan hverdagen forløber for
en EUD-elev.
En EUD-uddannelse giver dig mange jobmuligheder inden for butik, salon, handel, hotel, turist og event
branchen. Du kan f.eks. blive event manager, frisør, tjener, indkøbsassistent, blomsterdekoratør,
salgsassistent, receptionist, arbejde på et rejsebureau og meget mere.

Vælger du EUD hos os, er det fordi du har lyst til en uddannelse hvor du:
- har nye fag som afsætning, IT, erhvervsøkonomi og design
- kan bruge dine stærke sider inden for butiksdrift, dekoration, innovation, sprog & kultur, frisør,
gastronomi & vin
- bliver udfordret med forskellige læringsaktiviteter såsom psykologi, kommunikation og jobsøgning

En erhvervsuddannelse varer normalt 4 år og består for de fleste af 1 år på grundforløbet og 3 års praktik i
en virksomhed (hovedforløb).
Erhvervslivet har brug for ansatte, der kan tage initiativ, er ansvarsbevidste og gode til at indgå i teams - alt
dette sætter vi fokus på her på skolen. Du bliver klædt på til at kunne håndtere udfordringer i en
praktikplads i en butik, en salon, en handelsvirksomhed, et rejsebureau, en restaurant osv.
Mange bruger deres EUD-uddannelse som springbræt til f.eks. at blive butikschef, selvstændig, arbejde
med IT, indkøb og reklame, hotelbestyrer, restaurantchef mm. Andre vælger at læse videre på en akademi
uddannelse.
EUD-elever tilbydes naturligvis kostskoleplads.
Under forløbet er der begrænset mulighed for at bo på kostskolen (Logi for tre dage: 300kr + kost 70kr/dag)

Du kan orientere dig om skolen på vores hjemmeside www.struer-gym.dk og se billeder fra skolens
dagligdag på skolens Facebook.

Mødetid:

7.55 - 13.15 (fredag til kl. 12.30)

Transport:

Bus og tog

Kantine:

Ja

Tidspunkt:

startuger: 44, 45, 46, 47 og 48

Sted:

Jyllandsgade 2, 7600 Struer

Ansvarlig:

Lene Møldambjærg

Email:

lkm@stgym.dk

