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Eux – inspiration til uddannelses- og jobmuligheder
Med eux får du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen - du er både student og faglært. Som færdiguddannet med eud-bevis og 
erhvervsfaglig studentereksamen har du et hav af muligheder for mere uddannelse og mange jobs. Som erhvervsfaglig student har du de samme 
muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse. På de næste sider finder du otte inspirationscirkler med eksempler 
på fremtidsmuligheder med eux inden for konkrete arbejdsområder. Inspirationscirklerne danner udgangspunkt for en samtale om de mange 
fremtidsmuligheder, som eux åbner op for. Cirklerne udgør langt fra en komplet oversigt over muligheder - de skal blot ses som eksempler til 
inspiration, da eux giver mulighed for at søge om optagelse på alle typer videregående uddannelse. Cirklerne skal derfor ikke stå alene, men være 
supplement til information på ug.dk og Adgangskortet.

Cirklerne er inddelt efter de fire hovedområder, hvorunder de enkelte uddannelser er opdelt ud fra arbejds- eller jobområde. Cirklerne er bygget 
sådan op, at erhvervsuddannelserne med eux står rundt om arbejdsområdet i midten, og i den næste cirkel står der eksempler på forskellige 
videreuddannelsesmuligheder (nogle uddannelser giver en konkret jobtitel, andre gør ikke). For hver uddannelse er der også et eksempel på, hvilket 
job du kan have, når du arbejder som faglært inden for dit fag.

www.ug.dk
https://www.ug.dk/adgangskortet


Hovedområde 1: Kontor, handel og forretningsservice

Kosmetiker

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

Detail 
med specialer

Finans

Event

Handel 

Kontor med
specialer

-Salgsassistent 
-Butikschef 
-Serviceøkonom 
-Globale forretningssystemer 
-Økonomi og it
-Designer 

-Finansassistent
-Ejendomsmægler

-Revisor-Forsikringsmatematik

-Markedsføringsøkonom 

-Datalogi 

-Eventkoordinator
-Serviceøkonom
-Filmproducer
-Leisure management
-Dekoratør
-It-produktudvikling 

-Handelsassistent

-Salgschef

-Forsikringsmatematik

-Handelsøkonom

-Ingeniør

-International business

-Kontorassistent 
-Markedsføringsøkonom 

-Jurist 
-Socialrådgiver 

-Offentlig administration 
-Informationsteknologi 

Butik,
handel og

kontor



Hovedområde 2: Teknologi, byggeri og transport

Transport

Autolakerer

Lastvogns-
mekaniker

Personvogns-
mekaniker

Entreprenør- og 
landbrugsmaskin-

uddannelsen

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

-Autolakerer i bil-
 eller lastvogns-

værksted
-Autoteknolog
-Maskinmester

-Ingeniør
-Bygningsdesign

-Arkitektur og design
 

-Personvognsmekaniker i 
 bilhandel 
-Ingeniør 
-Bygningskonstruktør
-Maskinmester
-Produktionsteknolog
-Matematiker  

-Lastvognsmekaniker
i bilhandel

-Eksport og teknologi
-Autoteknolog

-Ingeniør
-Datalog

-Maskinmester

-Mekaniker i 
 engroshandel 
 med maskiner
-Ingeniør
-Landskabsarkitekt
-Byggeteknologi
-Maskinmester 
-Landinspektør   



Hovedområde 2: Teknologi, byggeri og transport

Bygge- 
og anlæg

VVS-energi  

Træfagenes 
byggeuddannelse

Murer 

Møbelsnedker 
og orgelbygger

Bygnings-
snedker

Maskinsnedker

Bygningsmaler   

Anlægsstruktør, 
bygningsstruktør 

og brolægger

*Ikke komplet liste

-Ingeniør
-VVS-energispecialist

-Energiteknolog
-Jurist

-Design og innovation
-Maskinmester

-Møbelsnedker i industrien
-Arkitektur og design

-Ingeniør
-Bæredygtigt design

-Maskinmester
-Byggekoordinator

-Anlægs- eller
byggeentreprenør

-Arkitektur og design
-Byggekoordinator
-Jurist
-Ingeniør
-Bygningskonstruktør

-Arkitekt

-Maler i 

 malerfirma 

-Byggekoordinator 

-Bygningsdesigner 

-Ingeniør

-Design 

 og innovation 

-Tømrer eller
gulvlægger

-Byggeteknolog-Ingeniør
-Bygnings-

konstruktør-Arkitekt
-Landinspektør

-Murer i 

byggevirksomhed

-Arkitekt 

-Byggekoordinator

-Ingeniør 

-Landinspektør

-Bygningsdesigner

-Maskinsnedker i 

 træindustrien
-Bygningsdesigner

-Ingeniør
-Landinspektør

-Maskinmester

-Produktions-

teknolog     

-Bygningssnedker i
tømrerfirma
-Bygningsdesigner
-Energiteknolog
-Arkitekt
-Ingeniør
-Jurist

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*



Hovedområde 2: Teknologi, byggeri og transport

Produktion, 
proces og 
forsyning  

Elektriker

Tandtekniker

Automatik- 
og proces-
uddannelsen

Industri-
tekniker 

Procesoperatør 

Data og 
kommunikations-
uddannelsen

Elektronik- og 
svagstrøms-
uddannelsen

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

-Installationstekniker
-Energiteknolog
-Robotteknologi

-Ingeniør 
-Datalog 

-Jurist 

-Automatiktekniker 
 i industrien
-Ingeniør
-Automationsteknolog
-Maskinmester 
-Informationsteknologi 
-Matematiker 

-Datatekniker
-Ingeniør 
-Programmør 
-Datalog 
-Softwareudvikling
-Automationsteknolog 

-Maskintekniker 

 i industrien

-Ingeniør 

-Offshore 

 driftsteknolog

-Maskinmester

-Datalog 

-Jurist 

-Procesoperatør 

 i industrien

-Ingeniør 
-Maskin og 

 produktion
-Produktions-

 teknolog
-Medicin og 

 teknologi
-Datalog 

-Tandtekniker-Ingeniør -Medicin og teknologi -Tandplejer -Odontologi/tandlæge 

-Elek
tro

nikf
ag

-

 te
kn

ike
r

-Automati
ons-

 te
kn

olog

-It-
produkt-

 udvik
ling

-D
ata

log

-In
gen

iør

-In
form

ati
ons-

 te
kn

ologi



Hovedområde 2: Teknologi, byggeri og transport

Produktion, 
konstruktion 

og design 

Karrosseri-
uddannelsen

Stenhugger  

Skiltetekniker

Teknisk isolatør Plastmager

Værktøjs-
uddannelsen

Smede-
uddannelsen

Skibsmontør

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

-Karosseritekniker
-Autoteknolog

-Eksport og teknologi
-Ingeniør

-Maskinmester
-Matematiker

-Isolatør i isoleringsfirma
-Arkitekt
-Ingeniør

-Energiteknolog
-Bygningskonstruktør

-Produktion og
konstruktion

-Værftsarbejder
-Produktionsteknolog 
-Maskinmester
-Ingeniør
-Maskin og produktion
-Skibsfører

-Plastmager i vindmølleindustrien
-Ingeniør 
-Produktionsteknolog
-Eksport og teknologi
-Kemiteknologi
-Produkt- og 
designpsykologi 

-Værkstedansat

-Produktions-

 teknolog 

-Matematiker 

-Maskinmester

-Robotteknologi

-Ingeniør 

-Værktøjstekniker

-Robotteknologi 

-Automations-

 teknolog 
-Ingeniør 

-Maskin og 
 produktion

-Maskinmester 

-Stenhugger påteglværk

-Byggekoordinator

-Landskabsarkitekt
-Designer-Ingeniør-Jurist

-Skiltetekniker på

reklamebureau

-Designteknolog

-It-p
roduktudvikler

-Designer

-Ingeniør

-Grafisk

kommunikation



Hovedområde 3: Omsorg, sundhed og pædagogik

Kosmetiker

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

Kosmetiker

Frisør

SOSU-assistent

Pædagogisk 
assistent 

Hospitals-
teknisk

assistent-

-Kosmetiker
-Ernæring og sundhed 
-Sundhedsteknologi
-Sygeplejerske 
-Sundhed og informatik 
-Fysioterapeut 

-Frisør -Handelsøkonom 
-Designteknolog 

-Sygeplejerske 
-Psykolog-Tekstildesign, 

 håndværk og 
 formidling 

-SOSU-assistent på hospital 
-Laborant
-Ernæring og sundhed
-Sygeplejerske eller jordemoder 
-Folkesundhedsvidenskab 
-Psykolog

-Pædagogisk assistent 

i daginstitution

-Pædagog

-Folkesundheds-

videnskab

-Socialrådgiver

-Psykolog

-Jurist

-Hospitalsteknisk assistent
-Folkesundhedsvidenskab

-Ernæring og sundhed
-Sygeplejerske

-Medicin
-Ingeniør (fx sundhedsteknologi)

Skønhed, 
sundhed, 
omsorg og
pædagogik 



Hovedområde 4: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Dyr
og 

jordbrug

Dyrepasser

Landbrugs-
uddannelsen

Gartner

Anlægsgartner

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

-Dyrepasser i 
landbruget 

-Jordbrugsteknolog 
-Bioteknologi 

-Geograf 
-Husdyrvidenskab 
-Veterinærmedicin 

-Anlægsgartner 
-Landinspektør
-Jordbrugsøkonomi  
-Landskabsarkitekt
-Have- og 
 parkingeniør
-Jurist  

-Landmand
-Ingeniør
-Geograf

-Miljøteknolog
-Naturressourcer

-Jordbrugsøkonomi

-Væksthusgartner
-Have- og 
 parkingeniør 
-Miljøteknolog 
-Geograf
-Natur- og 
 kulturformidling
-Biologi 



Hovedområde 4: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Kosmetiker

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder - eksempler på job og uddannelse*

*Ikke komplet liste

Ernærings-
assistent 

Tjener

Receptionist

Gastronom

Bager/
koditor

-Ernæringsassistent på
plejehjem
-Ernæring og sundhed
-Ingeniør
-Bioanalytiker
-Medicin
-Procesteknolog

-Tjener-Serviceøkonom
-Ernæring og sundhed

-Ingeniør -Fødevarer og 
 ernæring -Folkesundheds-

 videnskab 

-Receptionist
-Leisure management
-Serviceøkonom
-Ingeniør
-Erhvervsøkonom
-Informatik

-Kok

-Procesteknolog

-Ingeniør

-Ernæring og sundhed

-Folkesundheds-

videnskab

-Bioanalytiker

-Bager eller konditor
-Procesteknolog

-Ernæring og sundhed
-Ingeniør

-Sundhedsteknologi
-Biokemi og

molekylær biologi

Service
og 

fødevarer
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