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I dag er vi alle digitale, og det stiller krav til fremtidens handel. 
Væk er tiden, hvor vi betalte kontant – nu swiper vi i stedet.  
I dag handler og kommunikerer vi online, fordi det er nemt, 
og mulighederne er uendelige. Det giver virksomhederne nye 
vilkår at agere i, men også utallige nye muligheder.

Virksomhederne har behov for digitale kompetencer for at 
komme tættere på deres kunder. Med uddannelsen Digital 
Handel får I en elev, der er klar til en verden, der hele tiden er i 
udvikling.

Med den nyeste viden og trends kan eleven sætte skub i den 
digitale udvikling - allerede under uddannelsen. Efter to år 
sammen har I formet elevens digitale kompetencer til jeres 
virksomhed, så I på denne måde er sikret en medarbejder, der 
kan være med til at udvikle jeres forretning til fremtiden.

Digital Handel - Ready for business



Hvad kræves  
  der af jer som
virksomhed?
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For at kunne få elever i Digital Handel skal I 

først godkendes som praktiksted. Godken-

delsen går igennem Uddannelsesnævnet, 

men hvis der er noget, I er i tvivl om, står 

den lokale handelsskole også klar til at 

vejlede omkring ansøgningen.

Det vigtigste for at tage elever er, at I har 

viljen og lysten til at oplære og uddanne 

eleven. Eleven kommer igennem sin elevtid 

til at bidrage med meget hos jer, men får 

også brug for oplæring, vejledning og op-

gaver, der skal sikre, at uddannelsesmåle-

ne kan opfyldes. Hvis I vil tage ansvaret for 

at bidrage til elevens uddannelse, er I godt 

på vej mod at kunne tage elever.

Dernæst skal I som en del af jeres forret-

ning arbejde med en eller flere digitale 

platforme. Det behøver ikke nødvendigvis 

være en webshop, men kan være en hjem-

meside eller sociale medier, som spiller en 

aktiv rolle i jeres forretning. Eleven skal 

kort fortalt kunne arbejde med handel 

gennem digitale platforme og systemer.

Som en tredje ting skal I have personale,

der allerede arbejder med de digitale 

aspekter af jeres forretning, som kan tage 

sig af oplæringen af eleven. At tage en elev 

er derfor også en investering i at bruge 

tid og energi på oplæring. Til gengæld 

kan eleven gennem sin elevtid i højere og 

højere grad frigive ressourcer hos jeres 

fastansatte medarbejdere - og på den 

måde skabe stor værdi allerede under 

uddannelsen.

Igennem sin uddannelse skal eleven leve 

op til nogle praktikmål, der sikrer kvali-

teten i uddannelsen. Nogle praktikmål er 

obligatoriske, mens andre er valgfrie. Som 

en del af ansøgningsprocessen skal I mere 

konkret vurdere, om eleven vil være i stand 

til at opfylde praktikmålene hos jer. Hvis 

I har viljen til at tage en elev og arbejder 

digitalt som en del af jeres forretning, så 

kontakt jeres lokale handelsskole, som 

altid står klar til at hjælpe med at vurdere 

jeres muligheder for at få en elev i Digital 

Handel.
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Jeg har valgt uddannelsen Digital Handel, 
fordi jeg elsker sociale medier, og fordi 
den digitale verden er vejen frem. Det er 
spændende at være med til at optimere 
en webshop. Jeg laver fx nyhedsbreve og 
blogindlæg, og jeg får lov til at være kreativ. 
Jeg måler og optimerer for at give den 
bedste kundeoplevelse, så vi hele tiden 
bliver skarpere.

Digital handelselev 
Firtal Web A/S

Trine
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Vi ansætter elever fra Digital Handel-
uddannelsen, fordi det er fremtiden. De 
er med til at holde os opdateret, samtidig 
med at de kommer med en interesse og et 
talent for handel. Når vi ansætter elever, er 
det også en vej til at finde dygtige folk til 
virksomheden. På den måde kan man sige, 
at vi udvikler vores egne talenter.Digital handelselev 

Firtal Web A/S

Ejer hos
Fitnessgruppen A/S

Jens
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Skal vi have en webshop?
Nej, I behøver ikke at have en webshop. 

 Digital handel kommer i mange afskygnin-

ger, og i uddannelsen er der lagt vægt på 

alt fra digital kundeservice over hjemme-

sideopdatering til dataforståelse, så hvis 

I blot bevæger jer digitalt i en eller anden 

grad, kan I komme i betragtning.

Hvad koster det os at have en elev?
Eleven aflønnes efter gældende overens-

komst. Det vil typisk være et sted mellem 

14.000 kr. og 15.500 kr. om måneden og 

stiger gradvist gennem elevens uddan-

nelse. Kontakt en konsulent på jeres lokale 

handelsskole for at få det præcise beløb.

Har vi andre udgifter til eleven?
Eleven har også andre rettigheder under 

overenskomsten, herunder eksempelvis 

pension for nogen og optjening af ferie 

-fridage. Det vil alt sammen afhænge af 

elevens alder og anciennitet. Skolen kan 

formidle kontakten til den relevante faglige 

organisation, der kan hjælpe med at få det 

præcise overblik, når I indgår uddannelses-

aftalen

Hvor meget skal eleven på skole?
Der er 8-12 ugers skoleforløb i løbet af de 

to års elevtid. Længden afhænger bl.a. af, 

hvor mange valgfag eleven følger. Dette 

valg træffes i samarbejde mellem elev og 

virksomhed.

Hvad lærer eleven på skolen?
En elev i Digital Handel får et bredt 

kendskab til de mest gængse teorier og 

værktøjer inden for området, herunder di-

gitale forretningsmodeller, markedsføring, 

kundernes digitale adfærd etc. Se mere om 

de konkrete kurser midt i denne brochure.

Vi har ikke haft elever før - kan en 
digital handelselev være vores første?
Ja. Først skal I dog godkendes, og det er 

en individuel vurdering fra virksomhed til 

virksomhed. Konsulenten fra jeres nærme-

ste handelsskole kan hjælpe jer i gang og 

assisterer gerne igennem ansøgningspro-

cessen.

Hvordan får vi en elev?
Første skridt er at tage kontakt til en af de 

handelsskoler, der udbyder uddannelsen 

Digital Handel eller Uddannelsesnævnet, 

der godkender praktiksteder. Skolens 

konsulenter vil hjælpe jer igennem hele 

processen fra godkendelse som praktik-

sted, til at finde en elev og til planlægning 

af praktikken.
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Få mere
information

I kan læse mere om uddannelsen og finde kontakt-
informationer til de enkelte skoler på digitalhandel.nu.    
I kan også kontakte jeres nærmeste handelsskole og  
få besøg af en konsulent, som kan fortælle mere om 
Digital Handel

Digital Handel er udviklet i samarbejde med Viden-
center for Digital Handel og udbydes på handelsskoler 
over hele landet. Find din nærmeste skole på digital-
handel.nu



Form fremtiden
Vær med til at forme fremtidens arbejds-

kraft, og tag ansvar for, at der også i 

fremtiden er dygtig faglært arbejdskraft i 

jeres branche. Det er både et fælles ansvar 

og en god forretning.

Learning by doing
Eleven uddanner sig ved at løse opgaver 

og udfylde en rolle i jeres virksomhed. 

Gennem oplæring bliver eleven gradvist 

klar til at overtage opgaverne selv. For 

jer betyder det, at eleven skaber værdi 

og frigiver ressourcer allerede under sin 

uddannelse.
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Det perfekte match
Unge mennesker er digitalt indfødte og 

kan bidrage med både kompetencer og et 

frisk pust i virksomheden. Sammen med 

jeres forretningsperspektiv udgør I et per-

fekt match, der kan gøre hinanden bedre.

Elev idag, medarbejder imorgen
Udnyt muligheden for at bruge to år på 

at forme elevens profil og kompetencer til 

netop jeres virksomhed. Efter to år kan I 

ansætte eleven og få en medarbejder, der 

fra første arbejdsdag er hjemme i jeres 

virksomhed og de opgaver, som skal løses.

Få et forspring
Digital Handel er en ny uddannelse, der er 

designet til at imødekomme behovet for 

digitale kompetencer ude i virksomheder-

ne. Vær blandt de første til at tage elever i 

Digital Handel, og få et forspring i kapløbet 

om de rette kompetencer.
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Det er ekstremt forskelligt, hvad eleverne 
laver hos os, for vi ser på profilen, og hvad 
vedkommende kan. Men de bidrager alle til 
virksomhedens vækst. Vi ansætter elever, 
fordi det er en god forretning. Vi kan forme 
og uddanne dem, som vi gerne vil, og så 
bliver de tusind gange bedre medarbejdere. 
Vi har altid haft elever i virksomheden inden 
for flere områder, og vi ansætter stort set 
alle, når elevtiden er slut.

Direktør hos 
Firtal Web A/S

Jesper
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Det er første gang, Danmark har en praktisk 
forankret uddannelse med det her indhold. 
Eleverne lærer ikke kun teori – de har 
fingrene dybt nede i mulden, fordi de er 
ansat på et praktiksted, hvor de får lov til at 
bruge teorien i praksis. De kan være med til 
at designe den rejse, kunden skal igennem, 
og de kan udøve kundeservice på et meget 
højt niveau. 

Underviser på
 Handelsfagskolen

Casper



Digital Handel er fremtidens handelsuddannelse. Eller det 
er faktisk nutidens, for handel er allerede digitalt. Med en 
elev i Digital Handel får I tilført digitale kompetencer og har 
muligheden for at forme dem, så de passer præcist til jeres 
forretning. 

Digital Handel - Ready for business

digitalhandel.nu


