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FUT STUDIETUR 2017 // 10. - 13. OKTOBER

Tag med på en fantastisk faglig og social studietur - du får det
med garanti sjovt. FUT, Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen udbyder i fællesskab FUT Studietur 2017
Oplev Bruxelles og få inspiration til butiksoptimering via besøg i trælast,
rundvisning på fabrik med den nyeste teknologi inden for byggematerialer,
temadag omkring lobbyisme og besøg ved EU parlamentet, samt workshop
og træning af faglige kompetencer.
Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valgfrit specialefag i supplerende produktkendskab. Du modtager et kursus-bevis og kan skrive faget på dit CV.
Hvem kan deltage?
Handelselever trælast/værktøj ved Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen. Medlemmer af FUT.

PRAKTISK INFORMATION

PROGRAM
Tirsdag 10. oktober
• Ankomst til skolen kl. 11.00
• Frokost
• Præsentation, undervisning,
workshop/cases
• ”Hands on kursus” Weber/Grill
Onsdag 11. oktober
• Afgang til Bruxelles med bus/fly
• Besøg på Etex/Ivarsson fabrikken
• Ankomst Hotel Bedford
• Spisning og social aktivitet
Torsdag 12. oktober
• Butikscheck trælast
• Eksponeringer/udstilling
• Tema: Lobbyisme - Eu Parlamentet
• Bryggeri

Undervisere
Claus Christensen, tlf. 2162 6136
Jens Mørcholdt tlf. 2013 4593
Handelsfagskolen

Fredag 13. oktober
• Bruxelles på egen hånd
• Afgang fra Bruxelles
• Workshop/cases
• Hjemkomst til skolen ca. kl. 19.30

Mødested
Handelsfagskolen, Rådhusgade 43,
8300 Odder
tlf. 8654 1700

NB. Mødetid for ikke-elever
Onsdag den 11. oktober kl. 04.55
Billund Lufthavn

Økonomi
Elev på uddannelsen: gratis
Ikke-elev + FUT-medlem: 1.995 kr.
Udeblivelsesgebyr 2.500 Kr.
Der er 30 pladser.

Kontakt for spørgsmål
Christian Lyng,
bestyrelsesrepræsentant for FUT
chl@fut.dk, tlf. 2780 2740

Tilmelding
Tilmeldingen starter den 14. juni kl. 12.00.
Senest den 25. august 2017.
Eleverne skal selv tilmelde sig.
Tilmelding via handelsfagskolens hjemmeside eller
facebook.com/handelsfagskolen
under ‘Valgfrie specialefag’
Kontakt
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 8736 6171
NB. Der tages forbehold for programændringer.

FUT – Foreningen for Unge Trælast- og byggemarkedsfolk er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, selvstændige og leverandører inden
for trælast og byggemarked. FUT giver dig mulighed for at deltage i spændende fagarrangementer og studierejser. www.fut.dk

