
Find den rette uddannelse for dig

Fremtidsdrømme

D E T  S TA R T E R  I  S K O L E N

Det starter i skolen – zbc.dk



Vær med. 
Verden er til at forandre. 

Så hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke altid let at træffe et valg, der 
både tager højde for drømme, ambitioner og mål. Brochuren her kan måske 
hjælpe og inspirere dig. Er der noget, der fænger, kan du læse mere om  
uddannelserne på vores hjemmeside zbc.dk. 
 
Her kan du også holde øje med vores arrangementer, hvor vi står parate for at 
vejlede dig til din drømmeuddannelse.

Vil du forandre verden med os?  
ZBC er Danmarks største erhvervsskole og  
vi tilbyder dig mange forskellige uddannelser. 

B YG G E R I  •  S O S U  •  I N D U S T R I  •  F Ø D E VA R E  •  H H X / H T X



På ZBC får du alle muligheder for fx at tage en 10. klasse 
eller en erhvervsrettet uddannelse. Måske overvejer du 
en erhvervsuddannelse med EUX inden for et af de fire 
hovedområder: 

1. Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

2. Teknologi, byggeri og transport.

3.  Sundhed, omsorg og pædagogik. 

4. Kontor, handel og forretningsservice. 

Eller er din drøm at blive student fra HHX eller HTX?  

På ZBC får du alle muligheder og dét, der er fælles for alle 
vores uddannelser er, at de bringer dig tættere på 
erhvervslivet.      

Uddannelser på ZBC
“Det du 

bør gøre,  
er at lade 

dig  
inspirere 

og følge dit 
hjerte”



Teknologi, byggeri og transport

VVS-ENERGIUDDANNELSEN (EUX) 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.

Scan eller klik QR-koden

MURER (EUX) 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 mursten og fliser, og hvordan de holdes sammen med mørtel og 
lægges i lim.

Scan eller klik QR-koden

MALER – BYGNINGSMALER (EUX) 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.

Scan eller klik QR-koden

Hvad står EUX for?
EU står for erhvervsuddannelse, og X’et står for gymnasial 
eksamen.

Hvilke uddannelser kan du vælge med EUX?

På rigtig mange af vores uddannelser kan du vælge EUX. 
Vi tilbyder EUX på flere af uddannelserne inden for alle fire 
hovedområder. Du kan se, hvilke uddannelser du kan tage 
med EUX i kataloget og på vores hjemmeside zbc.dk. 

Hvad skal du kunne for at tage en
erhvervsuddannelse med EUX?
Du skal kunne lide at arbejde både praktisk og teoretisk 
og at dygtiggøre dig. For at tage en uddannelse med 
EUX, kræver det, at du er målrettet, faglig dygtig og 
energisk.

Hvad er adgangskravene?
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du minimum 
have 02 i matematik og dansk. Du skal starte på et grund-
forløb 1 med EUX.

Er det mere end et år siden, du forlod skolen, skal du 
udover 02 i dansk og matematik enten have gennemført 
et grundforløb 1 med EUX eller have bestået Samfundsfag 
C, Engelsk C og Dansk C.

Kan du læse videre?
Med en EUX kan du fortsætte på en videregående ud-
dannelse på samme niveau som elever med en gymnasial 
uddannelse. I nogle tilfælde skal du supplere med fag på 
et højere niveau.

EUX – to uddannelser i én

EUX giver dig det bedste fra to verdener. Med en erhvervsuddannelse med  
EUX bliver du faglært, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en  
traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til  
videregående uddannelser – på samme vilkår som en  
gymnasial uddannelse. 



BYGGEMONTAGETEKNIKER er for dig, der gerne vil arbejde  
med dine hænder og med forskellige 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.

Scan eller klik QR-koden

TØMRER – TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSEN (EUX) 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. Grundforløb 2 giver 
dig også adgang til uddannelsen som gulvlægger.

Scan eller klik QR-koden

INDUSTRITEKNIKER – MASKIN (EUX) 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.

Scan eller klik QR-koden

INDUSTRITEKNIKER – PRODUKTION (EUX) 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. 
Arbejdet som industritekniker kræver stor interesse for 
teknik og elektronik.

Scan eller klik QR-koden

PROCESOPERATØR (EUX) er for dig, der har lyst til at overvåge, styre og 
vedligeholde produktionsanlæg og måske gøre en forskel for klima og miljø. 
Som procesoperatør er det en vigtig del af arbejdet at hjælpe med til at  
forbedre og optimere produktionen. Det kan fx være, at du 
skal finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares  
vand eller energi i produktionen.

Scan eller klik QR-koden
 

AUTOMATIKTEKNIKER (EUX) er til dig, der gerne vil arbejde med  
maskiner, programmere og montere robotter og håndtere automatiserede 
systemer inden for f.eks. elektrobranchen, elevatorbranchen eller som montør. 

Scan eller klik QR-koden

VÆRKTØJSMAGER er for dig, der har lyst til at lære om konstruktion af 
støbeforme til masseproduktion. Du skal også lære at lave forme til fx en lille 
plastikdel til en computer ud fra en teknisk tegning. Både tekniske tegnepro-
grammer (cad) og computerstyrede værktøjsmaskiner (cnc) 
er vigtige arbejdsredskaber for en værktøjsmager.

Scan eller klik QR-koden

URMAGER er for dig, der har sans for detaljen og vil arbejde med verdens 
ældste håndværksfag. Det er et fag, hvor præcisionsarbejde er særligt vigtigt, 
fordi urmageren arbejder med finmekaniske opgaver. Du vil komme tættere  
på urmagerbranchen og blive introduceret til de lommeure 
og armbåndsure, der er på markedet i dag.

Scan eller klik QR-koden



ELEKTRIKER (EUX) 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.

Scan eller klik QR-koden
 

SMED 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.

Scan eller klik QR-koden

DATATEKNIKER (EUX) er til dig der gerne vil arbejde med computere og 
andet IT-udstyr. Arbejdet som datatekniker kræver, at du har stor interesse for 
teknik og elektronik. Du skal være serviceminded og have lyst til at arbejde 
med reparation og installation af IT-udstyr. 

Scan eller klik QR-koden

PERSONVOGNSMEKANIKER (EUX) er til dig, der gerne vil arbejde med 
teknik og elektronik på moderne køretøjer, både benzin og dieseldrevne.  
Du bliver ekspert i at reparere skader og lave serviceeftersyn på personbiler.
Du finder fejl, reparerer og justerer motorer, bremser,  
koblinger og styretøj på personbiler og varevogne.

Scan eller klik QR-koden 

ELEKTRONIKFAGTEKNIKER (EUX) er til dig der vil arbejde med al slags 
elektronik, som benyttes til måling, kontrol, styring eller registrering. Det kan 
eksempelvis være kommunikationsudstyr, overvågningsanlæg og måleinstru-
menter til hospitaler.

Scan eller klik QR-koden 

LAGER- OG TERMINALDISPONENT er til dig, der vil arbejde med trans-
port, lagerstyring og distribution af varer og gods. Du lærer at køre gaffeltruck 
og du får undervisning i forskellige IT-systemer, så du kan registrere varerne,  
så du ved, hvad lageret indeholder. 

Scan eller klik QR-koden

IT-SUPPORTER er til dig, der har lyst til at arbejde med computere og andet 
IT-udstyr, og have ansvar for IT-drift af mindre anlæg. Du skal også have lyst til at 
hjælpe brugere med umiddelbare IT-problemer. Så det er vigtigt, at du har lyst 
til at tale med mennesker.

Scan eller klik QR-koden

VEJGODSTRANSPORT 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 vedligeholder store lastbiler 
og ikke mindst sørger for, at godset kommer frem.

Scan eller klik QR-koden 



SIKKERHEDSVAGT er for dig, der gerne vil udføre overvågnings-, kontrol-
og serviceopgaver. Der er mange forskellige jobs inden for vagtbranchen, 
bl.a. ronderende vagt, alarmpatrulje, eventvagt, værditransport, butikskontrol, 
dørmand, hundevagt og centervagt. På uddannelsen får du 
en grundlæggende viden om sikkerhed og de love, der er 
relevante for sikkerhedsbranchen.

Scan eller klik QR-koden 

SERVICEASSISTENT er for dig, der gerne vil have alsidigt og praktisk  
arbejde i både offentlige og private virksomheder. Det kan være hospitaler, 
skoler, svømmehaller og motionscentre. Du får en grundlæggende viden om
professionel rengøring, hygiejne og miljø. Du lærer om vedli-
geholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden lærer 
du at tilberede og anrette mad samt at yde en god og profes-
sionel service.

Scan eller klik QR-koden 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

GASTRONOM er for dig, som brænder for at lave mad på et profes sionelt 
niveau. Du lærer om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt vælge 
drikkevarer dertil. Som gastronom lærer du også om indkøb og kundeservice. 
Uanset om du vil være gastronom eller arbejde med smørre-
brød og catering, får du meget med i bagagen.

Scan eller klik QR-koden 

TJENER (EUX) er til dig, der brænder for at give gæster en god service-
oplevelse. 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.

Scan eller klik QR-koden

KONDITOR (EUX) er uddannelsen for dig, der har lyst til at fremstille og 
skabe brød og kager. Du kommer til at arbejde med dine hænder og du vil få 
stor viden om desserter, is og marcipan samt fremstilling af dekorationer og 
figurer. Du skal have lyst til at arbejde med fødevarer og være 
klar på en hverdag med både klassiske brød og kager samt 
nytænkning og udvikling. 

Scan eller klik QR-koden



GOURMETSLAGTER er for dig, der har en bred interesse for mad og gode 
råvarer. Gourmetslagteren har mange forskellige arbejdsopgaver lige fra 
udskæring af kød, til fremstilling af delikatesser, færdigretter og pølser til kun-
derådgivning. Gourmetslagterfaget har gennem en årrække 
nærmet sig kokke faget.

Scan eller klik QR-koden

ERNÆRINGSASSISTENT (EUX) er til dig, som vil arbejde med at gøre  
maden næringsrig, samtidig med at du tilpasser den til forskellige behov.  
Du producerer måltider, som er ernæringsrigtige til forskellige grupper;  
det kan være børn, ældre, sportsudøvere, men samtidig 
sørger du også for, at maden er velsmagende.

Scan eller klik QR-koden  

SLAGTER er for dig, der har lyst til at arbejde med slagtning, partering,  
opskæring og udbening, så det passer til efterspørgslen på markederne  
rundt om i verden. Slagtere arbejder typisk i slagtehuse eller på slagterier. 
Nogle arbejder også som pølsemagere.

Scan eller klik QR-koden

TARMRENSER er for dig, der har god fysik, fokus på kvalitet og detaljer
samt sans for hygiejne og som kan arbejde omhyggeligt og præcist.  
På skolen lærer du at sortere og rense tarmene med en maskine, så de kan
bruges ved pølsefremstilling. Du lærer også at konservere og 
pakke.
Uddannelsen til tarmrenser tages som Ny mesterlære, dvs. at 
du har kortere skoleophold og mere tid på din praktikplads.

Scan eller klik QR-koden  

ANLÆGSGARTNER (EUX) er for dig, der har lyst til at arbejde i det fri, og 
som kan lide at arbejde med planter og belægning. Som anlægsgartner an-
lægger og passer du grønne områder, og du er med til at anlægge og vedlige-
holde parker, haver, kirkegårde og udendørsmiljøer, som er 
funktionelle og smukke.

Scan eller klik QR-koden  

RECEPTIONIST (EUX) er for dig, der har lyst til at være den første, gæsten 
møder og virksomhedens ansigt udadtil. Service, gæstebetjening, sprog, 
kommunikation og koordinering er en stor del af din hverdag, Som receptionist 
har du gode internationale karrieremuligheder – både når du 
er under uddannelse, og når du er udlært.

Scan eller klik QR-koden  

BAGER (EUX) er til dig, der vil arbejde med traditionelle bagværk, men 
også nytækning af både brød og kager samt planlægning fylder i en bagers 
hverdag. Uddannelsen kombinerer teori og praksis, og du får viden inden for 
bagværk, køb og salg, varer og egenkontrol.

Scan eller klik QR-koden  

ENTREPRENØR- OG LANDBRUGSMASKIN (EUX) er for dig, der gerne vil 
arbejde med entreprenør- og landbrugsmaskiner. Du lærer at finde fejl, repa-
rere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger, hydrauliske og 
elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner. Du 
kan afslutte som materielmekaniker eller med speciale som 
entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, 
personliftmekaniker, landbrugssmed eller kran mekaniker.

Scan eller klik QR-koden 



LASTVOGNSMEKANIKER (EUX) er for dig, der har lyst til 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. Du lærer at justere fejl på 
motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg 
som f.eks.  klima- og køleanlæg. Du kan afslutte uddannelsen 
som lastvognsmontør og som lastvognsmekaniker.

Scan eller klik QR-koden 

ANLÆGS-, BYGNINGSSTRUKTØR OG BROLÆGGER (EUX) er for dig, 
som vil arbejde udendørs, med maskiner, sten og fliser, 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.

Scan eller klik QR-koden 

JORDBRUGSMASKINFØRER (EUX) er til dig, der kan lide at arbejde  
under åben himmel. Du lærer at passe forskellige husdyr og dyrke planter og 
afgrøder på markerne ved hjælp af de store landbrugsmaskiner. Arbejdet som 
jordbrugsmaskinfører kræver, at du kan arbejde selvstændigt 
og sammen med andre. Du skal kunne planlægge arbejds-
opgaverne også efter årstiderne.

Scan eller klik QR-koden 

LANDBRUGSASSISTENT er for dig, der kan lide at arbejde med dyr og
planter og som sætter pris på mange timer i den friske luft. En landbrugsassi-
stent er en lidt kortere uddannelse, end hvis du tager hele uddannelsen
til landmand.

Scan eller klik QR-koden

LANDMAND (EUX) er til dig de vil fokuserer på bæredygtighed, økologi,  
innovation, dyrevelfærd og nicheproduktion.  
På Jernbjerggaard den økologiske landbrugsskole, får du en hverdag under 
åben himmel. 

Scan eller klik QR-koden



EVENTKOORDINATOR (EUX) er for dig, der drømmer om at skabe oplevel-
ser og føre dem ud i livet. Du lærer at deltage i kreativ idéudvikling og plan-
lægning samt gennemførelse af oplevelser/events. Du lærer også om økonomi, 
booking og kontrakter. Som eventkoordinator kan du blandt 
andet arbejde i eventbureauer, storcentre, oplevelsescentre 
eller feriecentre.

Scan eller klik QR-koden 

FINANSUDDANNELSEN (EUX) er uddannelsen til dig, der har lyst til at vej-
lede kunder om økonomi og er god til at arbejde med mennesker, tal og be-
regninger. På uddannelsen lærer du at identificere kundens finansielle behov 
og vejlede dem i at opfylde dem. Som finansassistent vil du 
typisk få arbejde i forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner 
eller banker. Finansuddannelsen kan kun tages med EUX.

Scan eller klik QR-koden 

Handel, kontor og forretningsservice

SALGSASSISTENT (EUX) er for dig, der har lyst til at skabe gode oplevelser
for kunderne, er serviceminded, udadvendt og har en sælger gemt i maven. 
Udover at betjene og vejlede kunderne, lærer du også at købe varer ind, styre 
et lager og føre regnskab. Med uddannelsen kan du desuden 
blive afdelings leder, butikschef, salgskonsulent eller ind-
køber.

Scan eller klik QR-koden 

HANDELSASSISTENT (EUX) er for 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 logistik. Som handelsassistent kan du arbejde 
i virksomheder med for eksempel bilsalg og leasing, inter-
national marketing eller med indkøb i virksomheder.

Scan eller klik QR-koden 

KONTORUDDANNELSEN (EUX) er for dig, der kan lide at have både mundt-
lig og skriftlig kontakt med kunder eller borgere. Du lærer f .eks. også at tage 
dig af markedsføring, økonomi og informationsopgaver, og 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.

Scan eller klik QR-koden 



Sundhed, omsorg og pædagogik 

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER er for dig, der gerne vil være en vigtig
omsorgsperson i andre menneskers liv. Du lærer at give pleje og omsorg til 
mennesker, der har brug for praktisk og personlig hjælp. Du bliver klog på kost, 
ergonomi og sundhedsfremme. Du skal have hjertet på rette 
sted.

Scan eller klik QR-koden

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (EUX) er for dig, der vil skabe livskva-
litet for andre mennesker. Du lærer bl.a. om psykiske sygdomme, sygepleje, 
sundhedsfremme, forebyggelse og håndtering af medicin. Du skal holde af at 
være tæt på andre mennesker.

Scan eller klik QR-koden

PÆDAGOGISK ASSISTENT (EUX) er uddannelsen, hvor du lærer, hvordan 
du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling. Du får undervis-
ning i pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed og i at være sammen 
på en god og udviklende måde. Du lærer også om betyd-
ningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære 
og at arbejde med konflikthåndtering.

Scan eller klik QR-koden

HHX, HTX og 10. klasse

HANDELSGYMNASIUM  – HHX Har du store drømme og sigter efter en karri-
ere i erhvervslivet, vil Handelsgymnasium – HHX være det rigtige sted at tage 
din studentereksamen. På HHX har vi fokus på moderne vidensområder inden 
for blandt andet økonomi, sprog, kultur, marketing, globalise-
ring og innovation. Du kan læse videre på universiteter som 
f.eks. CBS, erhvervsakademier, og professionshøjskoler. 

Scan eller klik QR-koden

TEKNISK GYMNASIUM – HTX Har du lyt til at skabe, udvikle og prøve ting af 
– samt arbejde med samfundsrelevante fag og problemstillinger. HTX har fokus 
inden for de teknologiske og naturvidenskabelige fag, men også på fag som 
design, teknologi, kommunikation/it og innovation.  
En studentereksamen fra HTX giver adgang til langt de fleste 
videregående uddannelser, men er især et godt springbræt  
til alle de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter 
og ingeniørhøjskoler.

Scan eller klik QR-koden

ET ÅR DU ALDRIG GLEMMER – 10. KLASSE er for dig, der måske ikke helt 
ved, hvad du skal efter 9. klasse og har brug for at få styrket din faglighed, og 
få et år med plads og rum til at udvikle dig personligt. På ZBC har vi i Ringsted 
og Næstved flere forskellige 10. klasse-linjer. 10. klasse kan 
hjælpe dig med at hæve dit karakterniveau og klæde dig på 
til at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. 

Scan eller klik QR-koden 



Hvis du er under 18 år, skal du udfylde en ansøgning i 
samarbejde med dine forældre. Du kan muligvis også 
få hjælp af din UU-vejleder. Inden du udfylder din an-
søgning, skal du tage stilling til hvilket hovedområde og 
hvilken fagretning, du ønsker at starte på. Du kan se mere 
på zbc.dk om hvilke hovedområder og fagretninger, du 
har mulighed for at vælge.  

Her skal du senest sende din ansøgning
Inden du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du er 
opmærksom på ansøgningsfristen. På optagelse.dk kan 
du se mere om ansøgningsfristen til den uddannelse, du 
drømmer om.

Vil du gerne tilmelde dig en uddannelse? 

På ZBC tilbyder vi voksen- og efteruddannelse og kurser. 
Hvis du eller dine medarbejdere har brug for at udvide 
jeres kompetencer. 

Du kan læse meget mere på kurser.zbc.dk 
eller  få mere information på tlf.: 7242 2512.

Kurser, voksen- og efteruddannelser

ZBC er en af Danmarks største erhvervsskoler, og det 
betyder, at du kan starte på grundforløb 1 i de fleste af 
vores byer. På vores hjemmeside zbc.dk  kan du se, hvor 
vi udbyder den uddannelse, som du drømmer om.  

Hvor kan du starte på din uddannelse? 

ZBC holder løbende åbent hus, på vores adresser 
- datoerne kan du finde på forsiden af www.zbc.dk. 

Du kan også tilmelde dig besøgsdag på en af vores skoler. 
Scan koden for at læse mere og tilmelde dig: 

Besøg skolen 



ZBC   
Selandia Park 6   

4100 Ringsted 
Tlf.: 5578 8888


