Eventkoordinator med EUX
Du ideudvikler, planlægger og styrer begivenheder, der
matcher kundens behov. Du skal have lyst til at møde nye
mennesker, være initiativrig og have overblik.
Arbejdet som eventkoordinator kræver gode
kommunikationsevner, og du skal være god til tal.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.

Uddannelsen til eventkoordinator kombinerer teori og praksis.
Du lærer at planlægge og koordinere oplevelser og får
desuden viden om budgetter, bookingaftaler og kontrakter.
Kombineret med en erhvervsfaglig studentereksamen, EUX,
får du oven i fag på gymnasialt niveau, hvilket giver flere
muligheder for at læse videre.

Varighed
4 år

Job og videreuddannelse
eventkoordinator EUX
Job:
Med en uddannelse som eventkoordinator med EUX kan du få
job i eksempelvis eventfirmaer, pr-bureauer, forlystelsesparker
og spillesteder.
Videreuddannelse:
Som uddannet eventkoordinator har du flere muligheder for
videreuddannelse. Du kan søge optagelse på
erhvervsakademiuddannelserne handelsøkonom,
serviceøkonom og designteknolog (bemærk, at der er her er
specifikke adgangskrav).
Du har også mulighed for at tage en
professionsbacheloruddannelse i Leisure Management.
Med den erhvervsrettede studentereksamen, EUX, har du
samtidig opnået generel studiekompetence, der giver samme
muligheder for at læse videre som en gymnasial eksamen.

Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).

Studiested:
Grundforløb 1 & 2:
Ringsted, Slagelse,
Haslev, Næstved,
Vordingborg.
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Arne Ebbesen
Ring:
+45 2045 8895
E-mail:
ae@zbc.dk

Læreplads med løn
Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Eventkoordinator med EUX
Læs mere om læreplads
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet

Fag eventkoordinator
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til
eventkoordinator med EUX:
Eventgennemførelse
Eventplanlægning
Eventudvikling
Salg og service
Du du skal også have fag som dansk, engelsk, samfundsfag,
erhvervsøkonomi og informationsteknologi.

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU
På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).
Varighed
4 år
Studiested:
Grundforløb 1 & 2:
Ringsted, Slagelse,
Haslev, Næstved,
Vordingborg.
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Arne Ebbesen
Ring:
+45 2045 8895
E-mail:
ae@zbc.dk

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18. år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Eventkoordinator med EUX
EUX fag eventkoordinator
I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende fag gymnasialt
niveau:
Dansk A
Engelsk B
Informationsteknologi B
Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller
psykologi C
En række valgfag
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til
eventkoordinator med EUX:
Eventgennemførelse
Eventplanlægning
Eventudvikling
Salg og service

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).
Varighed
4 år
Studiested:
Grundforløb 1 & 2:
Ringsted, Slagelse,
Haslev, Næstved,
Vordingborg.
Online uddannelse
Du kan også tage denne
uddannelse online. Sæt X
i online, når du søger.
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Arne Ebbesen
Ring:
+45 2045 8895
E-mail:
ae@zbc.dk

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

