Akademiuddannelsen

AU

Akademiuddannelserne er for dig, der ønsker en videregående uddannelse inden for det
handelsmæssige område.
Akademiuddannelserne er af to års varighed og veksler mellem skole- og praktikophold.
Du opnår 120 ECTS point, når du har afsluttet din akademiuddannelse.

INTERNATIONAL HANDEL OG MARKETING
Har du ambitioner om en spændende fremtid inden for handel og marketing?
Så kan akademiuddannelsen i International handel og marketing gøre din drøm til virkelighed.
Med en akademiuddannelse i International handel og marketing får du det internationale udsyn, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgsog markedsføringsaktiviteter i et globalt marked. Du kvalificeres til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører international handel og marketing i såvel private som offentlige virksomheder.

JOB OG KARRIERE
Marketingskoordinator,
salgskonsulent eller key
account manager. Med uddannelsen

Fag

kan du arbejde i mange typer virksomheder som f.eks. handels-, produktions,- og servicevirksomheder såvel i
Grønland som internationalt.

• Marketingsstrategi og forretningsudvikling

•	Marketingplanlægning og
forhandling

• Erhvervsret

• Erhvervsøkonomisk metode

• Organisation og arbejdspsykologi

• Afgangsprojekt

• markedsinformation og analyse

INTERNATIONAL TRANSPORT OG LOGISTIK
Tag en transport og logistik uddannelse og bliv rustet til at arbejde effektivt og
struktureret med forsyning, produktion
og distribution i mellem byer og bygder
i Grønland og mellem Grønland og udlandet.
I kraft af den globale verden, vi befinder
os i, bliver der hele tiden stillet krav til
virksomhedens logistiske kompetencer.
Den store handel Grønland har med udlandet betyder, at virksomheder i langt
højere grad end tidligere har brug for
medarbejdere med stærke kompetencer

inden for internationale relationer, ressourcestyring, toldregler og praktisk udførelse.
Netop disse kompetencer kan du tilegne
dig på en akademiuddannelse i international transport og logistik.
I løbet af uddannelsen får du en dybdegående viden om forsyningskæden fra produktion til forbrug, der gør dig i stand til
at navigere i virksomhedens og dine egne
logistiske udfordringer på et konkurrencepræget marked.

TO RETNINGER - VÆLG TRANSPORT ELLER INDKØB
På akademiuddannelsen i international transport og logistik skal du vælge mellem to
retninger: transport eller indkøb. Det giver dig mulighed for at målrette din uddannelse
mod dine egne og virksomhedens behov og interesser.

Transport: Du får viden og kompetencer
inden for køber/sælger relationer, lageroptimeringer, distribution m.v. og hvordan du finder optimal transportform i
den enkelte situation. Derudover får du
indsigt i juridiske elementer ved transport og indkøb.

Indkøb: Du får viden og kompetencer
inden for strategisk og operationelt
indkøb herunder sortiments- og lageroptimeringer, køber/sælger relationer, distribution m.v. Derudover får
du indsigt i juridiske elementer ved
transport og indkøb.

Fag International Transport og Logistik
Obligatoriske fag på begge retninger:
• Logistik
• Supply Chain Management
• Transportjura

• Operationelt Indkøb
• Erhvervsøkonomisk metode

Retningsbestemte moduler:
•	Strategisk Indkøb (obligatorisk retningsspecifikt for retningen Indkøb)

•	Transport og Warehouse Management (obligatorisk retningsspecifikt
for retningen Transport)

JOB OG KARRIERE
Med en akademiuddannelse i international
transport og logistik bliver du godt rustet
til at arbejde med handel på tværs af
grænser med særligt fokus på indkøb og
transportleddet. Efter uddannelsen kan
du eksempelvis få job som indkøbskoor
dinator, logistikkoordinator, lagermedar
bejder/chef, speditør, analytiker eller
konsulent.

ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING
Vil du være én af nøglepersonerne, som er med til at bevare virksomhedens økonomiske
overblik, og sikre, at de økonomiske ressourcer flyder optimalt?
En akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring kan være dit adgangskort til
drømmejobbet.
En akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring gør dig i stand til at blive en af de
centrale aktører, når der skal dannes overblik over økonomien i en virksomhed. Du får
indsigt i risikovurdering og lærer at vurdere de forskellige investeringers lønsomhed og
ikke mindst udarbejde budgetter og vurdere årsregnskaber.

Fag

• Erhvervsøkonomi
• Statistik
• Organisationsadfærd
• Studieteknik

• Økonomistyring i praksis
• Årsrapport og regnskabsanalyse
• Afgangsprojekt

JOB OG KARRIERE
Controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver.
Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i
Grønland og internationalt.

FÆLLES FOR AKADEMIUDDANNELSERNE
ADGANGSKRAV
For at blive optaget på den
2-årige akademiuddannelse
skal du have en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse
eller en relevant grunduddannelse for
voksne (GVU).
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan hente på www.sullissivik.gl. Har du brug for hjælp kontakt
din lokale majoriaq.
Du skal senest have indgået din praktikkontrakt tre måneder efter ansøgningsfristen, altså 1. juni.

STED OG START
Undervisningen foregår
på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.
Uddannelsen starter i begyndelsen af
august.

VARIGHED
2-årig vekseluddannelse
mellem skole- og praktikophold.

ØKONOMI
På skoleopholdet er du SU-berettiget, imens du i praktikken får løn
efter overenskomst.

OM SKOLEN
Grønlands Handelsskole, Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, skaber fundamentet for fremtidens erhvervsfolk. Vi udbyder et bredt udsnit af erhvervsrettede og praktikbaserede uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Hos os møder du de velkendte
handelsskoleuddannelser samt en lang række akademiuddannelser, som gør os til det
grønlandske erhvervslivs naturlige center for kompetenceudvikling samt viden- og erfaringsopbygning på det merkantile område.
Velkommen til et fedt miljø fuld af dygtige, engagerede og innovative mennesker, der alle har viljen til både at udvikle og uddanne sig.

DET SOCIALE SAMMENHOLD
Vi ligger også stor vægt på det sociale liv og sammenhold. Det er nemlig
vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt sammen
med dine klassekammerater. Derfor arrangeres der løbende forskellige arrangementer såsom introforløb med orienteringsposter hvor i alle får en god
start og lære hinanden at kende. Der bliver også afholdt fester arrangeret af
klasserne og mange andre forskellige sociale aktiviteter i løbet af skoleåret.
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