
Vil du Vide mere?
Få mere at vide om biløkonomuddannelsen på biloekonom.dk.
Du er også meget velkommen til at kontakte koordinatorerne
på biløkonomuddannelsen:

Duccio Nuoto (Cphbusiness) på tlf. 3615 4716 eller
e-mail: dunu@cphbusiness.dk

Finn Rolighed (Erhvervsakademi Aarhus) på tlf. 7228 6235
eller e-mail: firo@eaaa.dk

biloekonom.dk

en uddannelse til 
fremtidens bilbranche
biløkonom

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Tlf.: 7228 6000
eaaa.dk

Cphbusiness
Trongårdsvej 44
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3615 4500
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om uddannelsen
Uddannelsen til biløkonom varer 2½ år. Mens du gennemfører  
markedsføringsøkonomuddannelsen, arbejder du i din virksomhed 
og deltager i en række brancherettede aktiviteter.

Allerede inden du begynder på uddannelsen, er du i praktik i en
virksomhed i bilbranchen i minimum fem uger. Under uddannelsen 
arbejder du i de første tre semestre typisk i virksomheden en til to 
dage om ugen plus i ferierne. På 4. semester indgår et tre måneders 
praktikophold i en udenlandsk bilvirksomhed. Det sidste halve år af 
uddannelsen arbejder du på fuld tid som trainee i din uddannelses-
virksomhed.

Under uddannelsen deltager du i kurser i biljura, CRM, lean,
finansiering/leasing, værkstedsøkonomi, nøgletal og procesoptimering. 
I uddannelsen indgår flere virksomhedsbesøg og studieture til  
udlandet, ligesom der samarbejdes med udenlandske uddannelses- 
institutioner inden for branchen.

Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx)
eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen på biloekonom.dk

Læs mere på
biloekonom.dk

bliV gearet
til en global
bilbranche

Vil du være med til at spille en central rolle i fremtidens bilbranche?
Så er uddannelsen som biløkonom måske noget for dig!

Bilbranchen er under hastig forandring. Udfordringerne bliver  
i stigende grad globale. Efterspørgslen på specialiserede kvalifi- 
kationer er stigende. Som færdiguddannet biløkonom kan du  
være med til at sætte dit præg på udviklingen.

Biløkonomuddannelsen sammenkobler teori fra markedsførings-
økonomstudiet med praksis i en bilvirksomhed. Sideløbende med 
studiet er du ansat i en virksomhed i bilbranchen. Ved at kombinere 
det praktiske indhold med den teori, du lærer, får du en masse  
erfaring og kompetencer, som ruster dig til et job i bilbranchen.

Du skal selv finde en uddannelsesvirksomhed og i øvrigt være
indstillet på at yde en ekstraordinær indsats, da uddannelsen som 
markedsføringsøkonom er et fuldtidsstudie.

Som biløkonom er der gode jobmuligheder inden for personbiler
og lastbiler, forhandlere og importører, leverandører af reservedele,
finansiering og it mv.

biløkonomens  
arbejdsområder
En biløkonomstuderende vil typisk varetage arbejdsopgaver  
inden for: 

• Kundetilfredshedsundersøgelser

• Personligt salg

• Leasing og finansiering

• Salgs- og eftermarkedsstatistikker

• Online markedsføring, nyhedsbreve og direct mails

• Opdatering af website

• Markedsføringsplaner

• Åbent hus-arrangementer, events og messer

• Branche- og kundeanalyser

• Kundeloyalitetsprogrammer/CRM

• Kvalitetssikring og ISO

• Ad hoc opgaver.


