FREMTIDSDRØMME
FIND DEN RETTE
UDDANNELSE FOR DIG

UDDANNELSER
Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager høj
de for både drømme, ambitioner og mål. Brochuren her kan måske hjælpe og
inspirere dig. Er der noget, der fænger kan du læse mere om uddannelserne
på www.sceu.dk. Her har vi også en uddannelsesvælger, der kan hjælpe dig
med dit valg. Du kan for eksempel få uddannelserne præsenteret på bag
grund af interesser, arbejdsmiljø og studielængde.

EUX – EN ERHVERVSUDDANNELSE

MED STUDIEKOMPETENCE
EUX BUSINESS

EUX business er en uddannelse for den målrettede og dygtige elev, der både vil
have en erhvervsuddannelse og gymnasiale kompetencer. Der er uddannelses
garanti på uddannelserne, så får du ikke en praktikplads i en virksomhed, kan
du blive færdiguddannet i skolepraktik.
Stiger du af uddannelsen med EUX efter to år, kan du på baggrund af dine to
års studiekompetence søge ind på en videregående uddannelse.
www.sceu.dk/eux-selandia

EUX, TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT
Med EUX står alle muligheder åbne. Du kan efter uddannelsen gå direkte ud
på arbejdsmarkedet med dit svendebrev og fungere som en håndværker med
flere faglige og boglige kompetencer i bagagen, eller du kan søge ind på en
videregående uddannelse.
www.sceu.dk/eux-selandia

EUX, FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER
Med EUX står alle muligheder åbne. Du kan efter uddannelsen gå direkte ud
på arbejdsmarkedet med dit svendebrev og fungere som en håndværker med
flere faglige og boglige kompetencer i bagagen, eller du kan søge ind på en
videregående uddannelse.
www.sceu.dk/eux-selandia

BYGGERI, TRANSPORT OG TEKNOLOGI
VVS-ENERGIUDDANNELSEN

Uddannelsen er til dig, der vil arbejde med blik, vand og varme i forskellige
installationer og have mulighed for at vælge mange forskellige specialer inden
for faget. Som VVS’er skal du være selvstændig, kunne planlægge dine opgaver,
have styr på it og have god kvalitetssans. Du skal sætte pris på dit håndværk.
www.sceu.dk/vvs

MURER

Mureruddannelsen er for dig, der vil bygge og vedligeholde huse af mursten.
Du får masser af frisk luft, så du skal have lyst til at arbejde i det fri. Du lærer
om de forskellige slags mursten og fliser, og hvordan de holdes sammen med
mørtel og lægges i lim.
www.sceu.dk/murer

BYGNINGSMALER

Uddannelsen er til dig, der kan lide at male, arbejde med farver og følge med i
tidens trends og de nyeste teknikker. Du vil primært arbejde med at behandle
og male murværk, træværk og metalflader. På skolen lærer du at blande farver
og male med mange typer maling.
www.sceu.dk/bygningsmaler

TØMRER
Uddannelsen som tømrer er for dig, der kan lide at arbejde med træ, og som
gerne vil bygge og renovere – alt fra huse, sommerhuse og carporte til havestuer. Hverdagen er alsidig og udfordrende og byder på mange forskellige
opgaver.
www.sceu.dk/tømrer

BYGGEMONTAGETEKNIKER

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med dine hænder og med for
skellige typer af materialer. Du vil især arbejde med opsætning, montage og
beklædning indvendigt af vægge og lofter med gips. Du monterer indvendige
døre og glaspartier og arbejder typisk med træ, metal og gips.
www.sceu.dk/byggemontagetekniker

INDUSTRITEKNIKER

Uddannelsen er til dig, der har lyst til metal og avancerede maskiner. Du vil
gerne konstruere og se resultater opstå gennem stor nøjagtighed, faglig viden
og god programmering.
www.sceu.dk/industritekniker

SMED

Smedeuddannelsen er til dig, der gerne vil forme og konstruere spændende
produkter med jern. Du ønsker at herske over metal, så det arter sig, som du
vil.
www.sceu.dk/smed

ELEKTRIKER

Elektrikeruddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med de nyeste teknolo
gier inden for installation, energioptimering og vedvarende energi. På uddan
nelsen lærer du at reparere og installere store og små elektriske anlæg.
www.sceu.dk/elektriker

AUTOMATIKTEKNIKER

Uddannelsen til automatiktekniker er til dig, der gerne vil arbejde med maski
ner, der styrer processer og hvor du er med i opbygning, indkøring og vedlige
holdelse af automatiske anlæg.
www.sceu.dk/automatiktekniker

DATA OG KOMMUNIKATION

Uddannelsen Data og Kommunikation er for dig, der vil lære om it-systemer
inden for netværksteknologi og kontorområdet. Det kan for eksempel være
telekommunikationsudstyr, computere, router og switche.
Du lærer at fejlsøge, reparere og installere it-udstyr.
www.sceu.dk/data-kommunikation

PERSONVOGNSMEKANIKER

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med teknik og elektronik på mo
derne køretøjer, både benzin- og dieseldrevne. Du bliver ekspert i at reparere
skader og lave serviceeftersyn på personbiler. Du finder fejl, reparerer og juste
rer motorer, bremser, koblinger og styretøj på personbiler og varevogne.
www.sceu.dk/personvognsmekaniker

LAGER OG TERMINAL

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med transport, lagerstyring og
distribution af gods og varer. Og måske går du med en drøm om at blive
lagerchef ?
www.sceu.dk/lager-terminal

BUSCHAUFFØR

Uddannelsen til buschauffør er til dig, der gerne vil være i kontakt med mange
forskellige mennesker og sørge for, at alle kommer sikkert frem. Du lærer også
at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde og at efterse og
vedligeholde køretøjer.
www.sceu.dk/buschauffoer

VEJGODSTRANSPORT

Chaufføruddannelsen er for dig, der gerne vil køre store køretøjer som lastbil,
kranbil, skraldebil, flyttebil eller tankvogn. På skolen får du træning i at køre,
og du får viden om, hvordan du efterser og passer store lastbiler - og ikke
mindst sørger for, at godset kommer frem.
www.sceu.dk/vejgodstransport

LANDBRUG, FØDEVARER OG OPLEVELSER
KOK

Uddannelsen til kok/gastronom er til dig, der kan lide at eksperimentere med
råvarer og nye retter. Du tænder på kulinariske madoplevelser og daglige krea
tive udfordringer på en gastronomisk legeplads.
www.sceu.dk/kok

CATER

Uddannelsen er til dig, der gerne vil tilberede og sælge mad i personalerestau
ranter eller bistroer. På skolen får du en grundlæggende viden om sundhed,
ernæring og madlavning. Du lærer også, hvordan man betjener kunder og
sammensætter menuer.
www.sceu.dk/cater

TJENER

Uddannelsen er til dig, der brænder for at give gæster en god serviceoplevelse.
På skolen lærer du om mad og drikke, og hvordan du professionelt betjener
gæster på et spisested. Du brænder for gæstekontakt og sætter pris på at levere
god service.
www.sceu.dk/tjener

BAGER / KONDITOR

Bager og konditor-uddannelsen er til dig, der elsker duften af nybagt brød, og
som kan lide at fremstille lækre kager og desserter. På uddannelsen lærer du at
kombinere moderne bagemetoder med fagets gamle håndværkstraditioner, så
du kan fremstille brød og kager, der giver kunderne en smagsoplevelse.
www.sceu.dk/bager-konditor

ERNÆRINGSASSISTENT

Uddannelsen er til dig, der gerne vil lave sund og ernæringsrigtig mad i stor
køkkener. Som ernæringsassistent skal du planlægge og tilberede mad til
mennesker, der for eksempel følger diæter, eller har allergi over for bestemte
fødevarer.
www.sceu.dk/ernaeringsassistent

ANLÆGSGARTNER

Uddannelsen er for dig, der har lyst til at arbejde i det fri, og som kan lide at
arbejde med planter og belægning. Som anlægsgartner anlægger og passer du
grønne områder, og du er med til at anlægge og vedligeholde parker, haver,
kirkegårde og udendørsmiljøer, som er funktionelle og smukke.
www.sceu.dk/anlaegsgartner

ANLÆGSGARTNERASSISTENT

Uddannelsen er for dig, der har lyst til at arbejde i det fri, og som kan lide
at arbejde med planter og belægning. Som anlægsgartnerassistent plejer og
vedligeholder du grønne arealer. Du lærer også at betjene og vedligeholde ma
skiner og redskaber. En anlægsgartnerassistent er en lidt kortere uddannelse,
end hvis du tager hele uddannelsen til anlægsgartner.
www.sceu.dk/anlaegsgartnerassistent

ENTREPRENØR OG LANDBRUGSMASKINUDDANNELSEN
Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med entreprenør og landbrugs
maskiner. På uddannelsen lærer du at finde fejl, reparere og udskifte dele på
motorer, styretøj, bremser, koblinger, hydrauliske og elektriske anlæg på land
brugs- og entreprenørmaskiner. Du kan afslutte som materielmekaniker eller
med speciale som entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker,
personliftmekaniker, landbrugssmed eller kranmekaniker.
www.sceu.dk/entreprenoer-landbrugsmaskinmekaniker-grundforloeb

STRUKTØRUDDANNELSEN
Uddannelsen er for dig, som vil arbejde udendørs, med maskiner, sten og fli
ser, kloakering og anlæg i både det offentlige rum og den private have. Som
anlægsstruktør sørger du for at gøre det hele klar til byggeri. Som struktør kan
du også vælge speciale som bygningsstruktør eller brolægger.
www.sceu.dk/anlaegsstruktoer

LASTVOGNSMEKANIKERUDDANNELSEN

Mekanikeruddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og re
parere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du
lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg, både lastbiler, busser,
varevogne samt påhængsvogne, og du lærer at justere fejl på motorer, styretøj,
bremser, koblinger og det elektriske anlæg som fx klima- og køleanlæg. Du
kan afslutte uddannelsen som lastvognsmontør og som lastvognsmekaniker.
www.sceu.dk/lastvognsmekaniker

JORDBRUGSMASKINFØRER

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med de helt store maskiner, og
som samtidig har en god teknisk forståelse, da de store maskiner ofte er styret
af avanceret computerteknologi. Som jordbrugsmaskinfører lærer du blandt
andet at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner.
www.sceu.dk/jordbrugs-maskinfoerer

LANDMAND

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med dyr og planter, og som
sætter pris på mange timer i den friske luft. På skolen lærer du at passe de for
skellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner.
www.sceu.dk/landmand

LANDBRUGSASSISTENT

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med dyr og planter og som
sætter pris på mange timer i den friske luft. En landbrugsassistent er en lidt
kortere uddannelse, end hvis du tager hele uddannelsen til landmand.
www.sceu.dk/landmandsassistent

HANDEL, KONTOR OG FORRETNINGSSERVICE
SALGSASSISTENT

Uddannelsen er til dig, der er interesseret i specialvarer såsom mode, boligtil
behør, sportsudstyr eller radio og TV. Som salgsassistent betjener og vejleder
du kunder, men du lærer også at købe varer ind, styre et lager og føre regnskab.
Med uddannelsen kan du desuden blive afdelingsleder, butikschef, salgskon
sulent eller indkøber.
www.sceu.dk/handelsskolen

HANDELSASSISTENT

Uddannelsen er til dig, der er interesseret i at arbejde med handel i mange
sammenhænge, men især handel mellem virksomheder. Du lærer blandt andet
at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter og at arbejde med logi
stik. Som handelsassistent kan du arbejde i virksomheder med for eksempel
bilsalg og leasing, international marketing eller med indkøb i virksomheder.
www.sceu.dk/handelsskolen

KONTORASSISTENT

Kontorassistenten kan lide at have både mundtlig og skriftlig kontakt med kun
der eller borgere. Du skal bruge it til en stor del af dit arbejde. Kontoruddannelsen
skal tages med EUX. Som kontoruddannet med speciale kan du få arbejde i stat,
kommune og region eller i private virksomheder – både danske og udenlandske.
www.sceu.dk/handelsskolen

FINANSASSISTENT

Finansassistent er uddannelsen til dig, der har lyst til at vejlede kunder om
kring økonomi og er god til at arbejde med mennesker, tal og beregninger. På
uddannelsen lærer du at identificere kundens finansielle behov og vejlede dem
i at opfylde dem. Som finansassistent vil du typisk få arbejde i forsikringssel
skaber, realkreditinstitutioner eller banker.
www.sceu.dk/handelsskolen

EVENTKOORDINATOR

Eventkoordinator er for dig, der drømmer om at planlægge events og give andre
nogle fede oplevelser. Du lærer at deltage i kreativ idéudvikling og planlægning
samt gennemførelse af oplevelser/events. Du lærer også om økonomi, booking
og kontrakter. Eventkoordinator tages med EUX. Som eventkoordinator kan du
blandt andet arbejde i eventbureauer, storcentre, oplevelsescentre eller feriecentre.
www.sceu.dk/handelsskolen

HANDELSGYMNASIUM &TEKNISK GYMNASIUM
HANDELSGYMNASIUM, HHX

Brænder du for et liv med tal, eksport, sprog, marketing og ledelse? Så er Han
delsgymnasiet, HHX noget for dig. Uddannelsen giver adgang til universite
ter og handelshøjskoler, og åbner døre til de fleste elevpladser i erhvervslivet.
www.sceu.dk/handelsgymnasium

TEKNISK GYMNASIUM, HTX

Har du lyst til et liv med naturvidenskab, teknologi og teknik? Og vil du rustes
til en verden med nye behov inden for bioteknologi, computerteknologi og geovidenskab? Så er Teknisk Gymnasium noget for dig. Med en studentereksa
men fra Teknisk Gymnasium er du klar til en lang række videregående uddan
nelser som for eksempel ingeniør, læge, tandlæge, dyrlæge, laborant eller lærer.
www.sceu.dk/teknisk-gymnasium

VIL DU GERNE TILMELDE DIG

EN UDDANNELSE

Er du under 18 år, skal du udfylde en ansøgning i samarbejde med UU og dine forældre.
Det gøres på www.optagelse.dk.
Inden du udfylder din ansøgning, skal du tage stilling til hovedområde og fagretninger.
Læs mere om uddannelsesforløbet og fagretningerne på www.sceu.dk
Vi har også alt inden for voksen- og efteruddannelse, hvis du har brug for at udbygge dine kompetencer.
Læs mere på: www.sceu.dk/for-virksomheder

MADE FOR ERHVERVSLIVET
Med mere end 100 uddannelser fordelt på to gymnasier, tre hovedområder og en række kurser er Selandia blandt
Danmarks største uddannelsescentre. Hvert år uddanner vi over 13.000 elever og kursister.
Tjek om vi også har din drømmeuddannelse på www.sceu.dk.

