
Finansuddannelsen 

Hvilke elever kan jeg ansætte? 

Den 1. august 2015 trådte EUD-reformen i kraft, og hermed blev bl.a. kravene 
om at indgå en uddannelsesaftale med en elev på finansuddannelsen ændret. 
Pr. 1.8.2019 er der kommet nye ændringer 
 
Men hvad betyder det for dig og din virksomhed?  
 
Du skal være opmærksom på, hvilket uddannelsesbevis ansøgerne kommer med. Nedenfor har 
vi listet de forskellige typer uddannelsesbeviser op, og hvad der skal til for, at ansøgeren kan 
gå i lære i din virksomhed. 

Ansøgere med bevis 
fra 

Kan de ansættes 
uden supplerende 

skole? Supplerende skole Læs mere her 
Grundforløbsbevis fra 
HG med adgangskrav 
til finansuddannelsen  
(HG, HGV, HGS) Ja de kan ansættes Ingen   

Grundforløbsbevis fra 
HG uden adgangskrav 
til finansuddannelsen 

Nej, de kan ikke 
ansættes 

Ansøgeren skal opfylde 
kravet om EUX 1. del 
eller en fuld gennemført 
studentereksamen (HHX, 
HF, HTX, STX) 

https://www.ibc.dk/eux-
business/fagretninger/administration-ledelse/ 
 

EUX uanset fagretning Ja, de kan ansættes Ingen  

HHX, HTX, STX, HF Ja, de kan ansættes Ingen  

HHX-fagpakke +  
1-årig HH Ja, de kan ansættes Ingen  

 
Bemærk at en ansøger, der er fyldt 25 år, altid skal realkompetencevurderes,  med-
mindre ansøgeren har et HG-bevis med adgang til kontorspecialerne. I skal derfor 
tjekke, om ansøgeren har fået lavet en realkompetencevurdering. Hvis han/hun ikke har det, 
og I påtænker at ansætte denne ansøger, må I gerne kontakte vejleder Dorte B. Skov - 
dbs@ibc.dk for en afklaring. Realkompetencevurderingen kan betyde, at ansøgeren skal have 
forkortet sin læretid. 
 
Vi håber, at denne information gav lidt afklaring. Hvis du skulle have spørgsmål til ansættelse 
af en elev, er du altid velkommen til at kontakte elevpladsvejleder Lasse Hauge tlf. 72 24 16 
86 – lah@ibc.dk - eller vejleder Dorte Blirup Skov, tlf. 72 24 16 64 - dbs@ibc.dk. 
IBC’s elevpladsvejledere kommer også gerne ud til virksomheden og hjælper med at udarbejde 
og offentliggøre jeres stillingsopslag m.m. 

 
Mange hilsner 

 
Pia Torkov Nielsen  Dorte Blirup Skov    Lasse Hauge  
studiesekretær  vejleder           elevpladsvejleder 
ptn@ibc.dk   dbs@ibc.dk   lah@ibc.dk  
tlf. 72 24 16 96   tlf. 72 24 16 64   tlf. 72 24 16 86 
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