
Är du intresserad av ekonomi, handel 
och marknadsföring? 
Då är den här utbildningen perfekt 
för Dig!

AFFÄRSVERKSAMHET

MERKONOM

Arbetsmöjligheter
Efter examen är valmöjligheterna många.  Du kan 
arbeta. inom handeln, finans-, bokförings-, bank- och 
försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, 
turism, den offentliga sektorn och inom industrin. Du 
kan också arbeta inom kundservice och försäljning, 
med marknadsföringskommunikation, tjänstepro-
duktion eller ekonomi-och kontorstjänster i olika 
företag och organisationer. 
Merkonomutbildningen ger dig även goda förut-
sättningar att starta eget företag och många merko-
nomer arbetar i dag som egenföretagare inom 
många branscher.

Vidareutbildning
Examen ger grundläggande behörighet att söka 
vidare till högskolor, yrkeshögskolor eller universitet.
Efter merkonomutbildningen kan du studera vidare 
på Högskolan på Åland  eller på olika yrkeshögskolor, 
högskolor eller universitet i Finland, Sverige eller 
något annat land. 
För fortsatta studier på universitet/högskolenivå i 
Sverige krävs oftast kompletterande studier (HUTH)  
som du också kan välja hos oss.

Möjligheterna är många, valet är Ditt!

KONTAKTUPPGIFTER

Gabriella Husell
studiehandledare

tfn. 018-536 403 

gabriella.husell@gymnasium.ax



Gymnasieexamen inom
Affärsverksamhet, MERKONOM 
180 kp (3 år)

YRKESÄMNEN, 145 KP

• Kundservice

• Resultatinriktad verksamhet

• Arbete i en arbetsgemenskap

• Bokföring

• Arbete som kräver spetskompetens

• Företagsadministration (Ej HUTH)

• Projektarbete (Ej HUTH)

• Planering av företagsverksamhet

• Förberedelse för arbetsplatshandledning

GEMENSAMMA ÄMNEN, 35 KP

svenska, engelska, finska/spanska, matematik, 
fysik, kemi, verksamhet i den digitala miljön, att 
verka i samhället och som medborgare, 
att verka i arbetslivet, främjande av hållbar utveck-
ling, hälsa och idrott, färdigheter i studie-och 
karriärplanering.

Handels café: 
På Handels café lär du dig hur det är att jobba i ett 
riktigt café. I caféet får du betjäna och hjälpa kunder, 
koka kaffe, göra mackor, grädda bullar, plocka fram 
varor, städa, ha hand om kassan och redovisa försälj-
ningen. Du har fullt ansvar över hela verksamheten.

UF: 
En stor del av utbildningen i årskurs 2 är ung företags-
verksamhet där du startar ett eget företag. Kursen är 
i samarbete med Ålands näringsliv. 

Projekt: 
Du lär dig genom olika projekt i arbetslivet i samar-
bete med företag och organisationer från närings-
livet. I projekten kombineras undervisningen med 
praktiska uppgifter. 
Exempel på projekt kan vara skördefesten, semina-
rier, gör kundundersökningar och hjälper till med 
kampanjer, events, mässor och andra aktiviteter som 
kunderna önskar.  

LIA (lärande i arbete)
• Görs på butik, kontor och andra miljöer i

arbetslivet.

HUTH-studier
Vi erbjuder Högskoleförberedande utbildnings-
helhet HUTH, med möjlighet att skriva studentex-
amen. HUTH-studierna är 5 perioder och följer Ålands 
Lyceums läroplan. HUTH-studier ger speciella behö-
righeter vid ansökan till högskolor och universitet i 
Sverige

Inträdeskrav: Grundskola

Nybörjarplatser: 20 

Ansökan: Gemensam åländsk elevantagning. Mer 

info om datum på hemsidan.

Se vår hemsida www.gymnasium.ax


