Businessuddannelser

Praktik angivet med tid,
afsluttende opgave m.
farve
1 2

Finansuddannelserne
•Pengeinstitutvirksomhed
•Forsikring
•Ejendomshandel
•Ejendomsadministration
•Samfundsøkonomiske forhold

•Financiering/finanskontrol for produktions-, service- og handlesvirksomheder
•Banker/Sparekasser
•Forsikringsselskaber
•Kreditforeninger
•Off. institutioner
•Ejendomsmæglere/handlere
•Ejendomsadministration

•Økonomistyring
•Regnskab (internt/eksternt)
•Revison / Controlling

•Regnskabsøkonom
•Revisormedhjælper / revisorassistent
•Financial Controller

•Pengeinstitutvirksomhed og rådgivning
•Forsikring
•Ejendomshandel
•Ejendomsadministration
•Samfundsøkonomiske forhold

•Kunderådgiver i et pengeinstitut eller realkreditinstitut
•Rådgiver inden for forsikring
•Ejendomsmægler – privat- eller erhvervsmægler
•Ejendomsadministrator
•Revision eller økonomimedarbejder i private/offentlig virksomhed

Markedsføringsøkonom 2 år

•Kontrakter/Jura
•Strategisk analyse af virksomhed og omverden
•Mikroøkonomi
•Makroøkonomi
•Oplevelsesøkonom
•Markedsanalyse
•Salg og forhandlingsteknik
•Markedsføringsstrategi
•Projektledelse

•Salgsassistent/salgsafdeling
•Logistikassistent
•Marketingassistent

International Handel og
Markedsføring +1½ år top-up

•Markedsføring
•Logistik
•Jura
•Ledelse
•Økonomi

•Produktchef
•Marketingchef
•Salgschef
•Eksportchef
•Projektleder
•Salgskoordinator
•Key account manager
•Marketingkoordinator

•Markedsføring og kultur
•Logistik
•Jura
•Ledelse
•Økonomi
•Salg og kultur
•Eksportbrancher
•Produktion

•Eksportkonsulent
•Produktkonsulent
•Indkøber
•Eksportchef
•Eksportdirektør
•Produktchef
•Indkøbschef

•Organisation
•Administration
•Jura
•Ledelse
•Økonomi
•Samfund
•Politik
•Innovation

•Personalekonsulent
•Projektleder
•Uddannelses- og erhvervsvejleder
•Skatterådgiver
•Beskæftigelseskonsulent
•Sekretariatsleder
•Økonomikonsulent
•Controller

Finansøkonom 2 år

Financial controller 2 år

Finansbachelor 3½ år
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3 mrd.

Jobmuligheder

3 mrd

Emner/fag

5 mrd.
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3 mdr.
et helt semester

Eksportbachelor 3½ år

3 mrd

Eksport- og Markedsføring

Administrationsbachelor
år

3½

5 mrd.

Administration

Natur- og Kulturformidling
år

•Økonomi
•Ledelse
•Kulturforståelse
•Hospitality-erhvervet i praksis

3 •Forskellige formidlingsformer
•Projektledelse og innovation
•Interkulturel kommunikation

3 mrd.

International Hospitality
Management

•Turistmanager
•Hotelmanager
•Restaurentmanager
•Eventmanager
•Sportmanager
•Rejsebureauer
•Resort Manager
•Marketingchef
•Salgschef
•Produktchef
•Destinationschef
•Projektchef
•naturskoler, natur-, fritids- og friluftsorganisationer
•turistbureauer og turismeudviklingsselskaber
•kulturhuse og steder for scenekunst (teatre,musikhuse m.m.)
•events og sport
•udstillings-, kongres- og kursuscentre
•netværksorganisationer inden for oplevelseserhverv
•museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie
•feriecentre, udlejningsselskaber, hoteller og restauranter
•attraktioner, såsom oplevelses- og forlystelsesparker
•centre for sundhed og wellness
•transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber
•kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv) og offentligt støttede
organisationer

20 uger

Serviceøkonom

•Hotel / Event / Turisme
•Servicebranchen
•Organisationsudvikling
•Forretningsudvikling
•Serviceøkonomi
•Kommunikation

3 mrd.

Hospitality and Experience Management

Sport Management
•Mellemleder
•Projektleder
•Administrator
•Marketingkoordinator
•Konsulent
•Eventmanager/koordinator

3 mrd.

Sport Management + 1½ år top- •Markeds-/forretningsmæssige kompetencer
•Organisatoriske/ledelsesmæssige kompetencer
up
•Samt kreative og innovative kompetencer

Teknologiuddannelser

IT-Teknolog 2 år

•Netværk
•Elektronik
•Programmering
•Mikroprossor
•Trådløs kommunikation
•Rådgivning og konsulent

•Programmør
•Systemudvikler
•Webudvikler
•Netværksadministrator
•IT-konsulent
•Brugerkonsulent
•Systemadministrator eller IT-koordinator.
•Elektronikkonstruktør
•Produktionstekniker
•Hardwareudvikler
•Softwareudvikler
•Systemadministrator
•Netværkskonsulent

3 mrd

Datamatiker 2½ år

•Programmering
•Systemudvikling
•Virksomheden og teknologi

3 mrd

IT-uddannelserne

Multimediedesigner 2 år

3 mrd.

•Interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle størrelser
•eller i konsulent- eller softwarefirmaer

3 mrd.

Webudvikling + 1½ år top-up

•Systemudvikler
•Softwareudvikler
•Projektleder
•Softwarearkitekt

•Virksomhed
•Kommunikation og markedsføring
•Design og visualisering
•Interaktion
•Projektledelse

•Web/multimedieudvikler
•Webmaster
•Webredaktør
•Konceptudvikler
•Projektleder
•Grafisk webdesigner
•App-udvikler
•Interaktionsdesigner
•Selvstændig

•Design og visualisering
•Markedsføring/Kommunikation
•Billedbehandlings/layout-programmer
•Aviser/blade
•Reklame

•Grafiker
•Reklamebureauer
•Forlag
•Aviser/blade
•Magasiner
•Marketing/kommunikationsafdelinger

3 mrd.

Softwareudvikling +1½ år

•Databaser for udviklere
•Kontraktbaseret udvikling
•Test
•Systemintegration
•Udvikling af store systemer
•Projektledelse
•Databaser og XML
•Udviklingsmiljøer og CMS
•Webkommunikation og netværkssociologi
•Interface design og digital æstetik
•Avancerede medieteknologier
•Projektledelse
•Sikkerhed

Produktionsteknolog 2 år

Produktudvikling og teknisk
integration + 1½ år top-up

Laborant 2½ år

•Produktdesign
•Produktudvikling
•Maskinkonstruktion
•Produktion
•Driftsplanlægning
•Indkøb
•Salg

•Projektleder
•Driftsplanlægger
•Konstruktør
•Indkøber
•Salgskonsulent
•Kvalitetsleder
•Værkfører og lignende jobtyper

•Produktudvikling/design & produktion
•Installation, automation & energi
•It & elektronik

•Projektleder

•produktion
•produktudvikling,
•rådgivning,
•kontrol
•forskning

•Kontrollaborant
•Forskningslaborant

3 mrd
3 mrd.

•E-handel og reklame
•Forretningsforståelse

8 uger

•Digitale platforme
•Praktisk og strategisk

E-konceptudvikler + 1½ år top •Konceptudvikling
•Brugerdreven Innovation
op

•Ad'er

•E-shop manager, e-handelsvirksomhed
•Retail e-shop manager, e-handelsvirksomhed
•Konceptudvikler i digitale medier, reklame-, design-, eller webbureau, stor
virksomhed/organisations kommunikations/marketing funktion
•Projektleder, udvikling og videreudvikling af digitale kommunikationsløsninger
•Cross media designer, Art director
•Web designer, Art director (som cross media designer men mere web
orienteret)
•E-marketingmedarbejder
•Iværksætter, fx e-handelsvirksomhed, digitalt kommunikationsbureau,
freelancer

34 uger

Grafisk designteknolog 2 år

3 mrd.

Design og Produktion

Installatør El 2 år

Installatør VVS 2 år

•Bygningsinstallationer
•Energiforsyning og optimering
•Projektering og opbygning af komplette energisystemer
•Praktik og afslutningsprojekt

•Bygningsinstallationer
•Erhvervsbyggeri
•Energiforsyning
•Profilering til erhvervslivet

3 mrd.

•energileder
•miljøleder
•energirådgiver
•energikonsulent, eller
•drift- og optimeringsansvarlig
•Installatør
•Overmontør
•Rådgiver i en installationsvirksomhed
•Styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed
•El-installatør
•Stærkstrømstekniker
•EL-tekniker i en rådgivende virksomhed
•Rådgiver i rådgivende ingeniørvirksomhed
•Selvstændig VVS- Installatør
•Overmontør
•Gas - vand og sanitetsmester
•Overmontør
•Autorisationsindehaver i en installationsvirksomhed
•Styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed
•VVS-tekniker i en rådgivende virksomhed

3 mrd.

•Energiledelse og miljø
•Analyse- og vurderingsmetoder
•Videnskabsteori
Energimanagement + 1½ top-up •Energi- og energisystemanalyse
•Energioptimering af energitekniske anlæg
•Kvalitetssikring af energioptimeringsprocesser
•Måleteknik og empiri i forhold til måledata

3 mrd.

Energiteknolog 2 år

•Projektleder
•Tekniker
•Udviklingsingeniør
•SRO tekniker
•Styrings-regulerings- og overvågningstekniker
•Servicetekniker
•PLC programmør
•SCADA programmør
•Projektleder
•Energi-ingeniør
•Energirådgiver
•Salgsingeniør

3 mrd.

Automationsteknolog 2 år

•El-teknik og måleteknik
•Styrings- og reguleringsteknologi samt robotteknologi
•Konfiguration og programmering
•Udarbejdelse og formidling af teknisk dokumentation
•Netværksteknologi
•Opbygning og projektledelse af automationsprocesser
•Opstilling og optimering af større industribyggerier eller
industriproduktion
•Bygningskompleksets energi
•Energiforsyning og omsætning
•Energirigtige processer og produktionsanlæg
•Praktik og afslutningsprojekt

3 mrd

Energi- og miljøuddannelserne

•Projektstyring
•Konstruktion
•Bygge- og anlægsproduktion
•Byggelovgivning
•Ansøgning om byggetilladelse

•Planlægning
•Styring/kontrol af mindre projekter
•Tegne/beregne
•Præfabrikerede byggekomponenter

Bygningskonstruktør 3½ år

•Projektstyring
•Konstruktion
•Bygge- og anlægsproduktion
•Byggelovgivning
•Planlægning og projektering

•Arkitektvirksomheder
•Rådgivende ingeniørvirksomheder
•Entrepreneurvirksomheder
•Producenter
•Leverandører
•Myndigheder
•Byggeledelse

5 mrd

Byggetekniker

10 uger

Bygningskonstruktør

Praktik og afsluttende opgave Der er typisk ½ semesters praktik på grunduddannelserne og igen ½ semesters praktik på top-up-uddannelserne. På professionsbacheloruddannelserne er der typisk et
helt semesters praktik.Typisk skriver studerende også afsluttende opgave i samarbejde med praktikvirksomheden. Læs mere under "Erhvervskontakten" på www.ucn.dk

