VIL du geare din
virksomhed til fremtiden?

Uddannelsens forløb

Få en biløkonomstuderende
med på holdet

Allerede inden den studerende begynder på uddannelsen gennemføres et introforløb i virksomheden i min. fem uger – og gerne mere.
Under uddannelsen arbejder den studerende 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, mens den studerende på det sidste halve år af
uddannelsen arbejder på fuld tid som trainee i virksomheden.

en investering i fremtiden
Ansættelse af en biløkonomstuderende er en fornuftig investering.
Den studerende modtager SU de to første år af uddannelsen.
Virksomhedens investering ligger i en årlig uddannelsesafgift,
bøger, et mindre beløb til løn under uddannelsen samt traineeløn
det sidste halve år. Virksomheden skal derudover afsætte tid til
at stå til rådighed med sparring og til at sætte den studerende
ind i arbejdsopgaverne.

interesseret?
Få mere at vide om biløkonomuddannelsen ved 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

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

Cphbusiness
Trongårdsvej 44
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3615 4500
cphbusiness.dk

biloekonom.dk

Nye idéer
Nye vinkler
ny viden
Bilbranchen er i hastig forandring. Dette kræver nye forretningsmodeller. Der stilles nye og anderledes krav til bilbranchens medarbejdere, og efterspørgslen på specialiserede kvalifikationer inden
for digitalisering, forretningsforståelse og procesoptimering er
stigende.
Ved at tilknytte en biløkonomstuderende til din virksomhed, får
du adgang til nogle af branchens mest velkvalificerede unge, der
er uddannet til fremtidens bilbranche.
Det samtidig en oplagt mulighed for bagefter at ansætte en færdiguddannet biløkonom, som kan hjælpe med at drive udviklingen i
virksomheden.
Med en biløkonom kan du få:

• Ny viden til virksomheden
• Optimerede processer
• Forbedret indtjening
• Omfattende netværk i ind- og udland
• Professionalisering af virksomheden
• Fremtidssikret konkurrenceevne.

Biløkonomens
arbejdsområder

Om uddannelsen

En biløkonom vil typisk varetage arbejdsopgaver inden for:

• Salg og eftermarked
• LEAN-projekter
• Procesoptimering
• Indkøbsstyring
• Loyalitetsprogrammer
• Markedsføringsstrategier
• CRM-implementering.

Uddannelsen til biløkonom varer 2½ år. Sideløbende med arbejdet i
virksomhed gennemfører den studerende markedsføringsøkonomuddannelsen. Derudover bliver den studerende løbende opdateret med
den nyeste viden via deltagelse i en række brancherettede aktiviteter.
Under uddannelsen deltager den studerende i kurser i biljura, CRM,
lean, finansiering/leasing, værkstedsøkonomi, nøgletal og procesoptimering mv.

Læs mere på
biloekonom.dk

I uddannelsen indgår desuden flere virksomhedsbesøg og studieture
til udlandet, ligesom der samarbejdes med udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for branchen.
Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en
relevant erhvervsuddannelse.
Læs mere om uddannelsen på biloekonom.dk

