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HVAD SKAL DU EFTER HHX? 
LÆS OM DINE MANGE 
MULIGHEDER HER...

HHX



Fremtiden efter HHX...
Handelsgymnasiet giver dig både studie- og erhvervskompetence. Det vil sige, at du 
efter handelsgymnasiet kan:
• læse videre på en videregående uddannelsesinstitution som fx universitetet, 

University College etc.
• få job som elev i en virksomhed inden for detail, handel, kontor eller finans. 

Ansættes du som elev i en virksomhed, er du udlært efter blot to år. 

Videreuddannelse
Med en studentereksamen fra handelsgymnasiet har du masser af muligheder for at 
uddanne dig videre. Derfor behøver du heller ikke en færdig karriereplan, inden du 
begynder på gymnasiet. Tværtimod kan HHX-uddannelsen hjælpe dig til at beslutte, 
hvilken karrierevej der netop passer til dig. 

HHX giver bl.a. adgang til videregående uddannelser på universiteter og på an-
dre korte og mellemlange uddannelser. Nedenstående viser et lille udpluk af dine 
mange uddannelsesmuligheder:

Universitetsuddannelser
• Sprog
• Økonomi 
• Datalogi/Informatik
• Jura/Erhvervsjura
• Historie
• Psykologi
• Samfundsfag
• Statskundskab
• Sociologi
• Revision - HD
• Osv.

Korte videregående  
uddannelser
• Markedsføringsøkonom
• Finansøkonom
• Transportlogistiker
• Serviceøkonom
• Datamatiker
• Multimediedesigner
• Osv.

Øvrige videregående  
uddannelser
• Lærer
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Officer
• Politibetjent
• Sygeplejerske
• Arkitekt
• Bibliotekar
• Journalist
• Fysioterapeut
• Osv.
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Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet 
uddannelse, og mange af fagene er foku-
seret direkte mod en karriere i erhvervs-
livet. 

Som elev har du mulighed for at indlede 
en karriere allerede direkte efter din hhx-
uddannelse. Eksempelvis kan du blive an-
sat som elev i to år i en virksomhed inden 
for brancherne detail, handel, kontor eller 
finans. 

Du kan også vælge at tage din praktikpe-
riode i udlandet. Siden 1990 har vi sendt 
elever til flere forskellige lande. Det er 
helt op til dig, hvor i verden, du gerne vil 
hen, hvis du selv etablerer kontakten til 
praktikstedet. Uddannelsen skal blot leve 
op til de krav, som stilles til en tilsvarende 
uddannelse taget i Danmark. Skolen kan 
hjælpe dig med at finde praktikpladser i 
Tyskland og England. 

Pt. har vi elever hos bl.a.:
• Siemens
• Hypo-Vereinsbank
• Allianz
• BMW
• Infinion
• Wormland
• Burger King 

Få flere informationer om PIU ved at kon-
takte skolens studievejledere eller læs 
mere på: http://hhx.ah.dk/piu eller
www.piu-sekretariatet.dk. 

Eksempler på jobområder kan være: 
• Penge- og realkreditinstitutter
• Forsikring
• Spedition & shipping
• Revision
• Regnskab
• Ejendomshandel
• Reklame/marketing
• Offentlig administration 
   - Stat, region eller kommune
• Rejsebranchen
• Advokatsekretær
• Handel
• Detail

Karriere i erhvervslivet - bliv elev i en virksomhed

Ta’ din praktik i udlandet - PIU
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www.hhxaalborg.dk

Handelsgymnasiet Turøgade
Turøgade 1
9000  Aalborg
Tlf. 9936 4520 

Handelsgymnasiet Saxogade
Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4830

Vil du vide mere om Handelsgymnasiet og dine 
muligheder efter HHX? Kontakt en studievejleder:

Turøgade:

Anna Marie Burholt - tlf. 2788 6000 - abu@ah.dk

Inge-Merete Nør - tlf. 2725 8508 - inn@ah.dk

Ken Elmquist Nielsen - tlf. 2710 5914 - kni@ah.dk

Birgitte Nielsen - tlf. 2710 5962 - bini@ah.dk

Saxogade:

Hanne Kjelst Rosendahl - tlf. 2788 6003 - hkr@ah.dk

Anne Skytt Gregersen - tlf. 2788 6004 - asg@ah.dk

Marianne Povlsen - tlf. 2788 6001 - mpov@ah.dk


