
 Til dig, der er bidt af 
handel og hestekræfter

Få en uddannelse i salg af

maskiner og udstyr til landbruget

Så er du godt på vej!



Hvor er du 
på vej hen?-

Uddannelsen som handelsassistent i salg- med brancheretning 
landbrugsmaskiner giver dig generelt kendskab til kundeadfærd, 
forskellige salgsformer og ikke mindst forhandlingsteknikker. 
Du får masser af personlig kundekontakt og en dynamisk hverdag, 
der hele tiden byder på noget nyt. Og så specialiserer du dig  
derefter i landbrugsmaskiner og udstyr. Spændende? Ja, ikke!

På de næste sider kan du møde andre unge, der også er bidt  
af handel og hestekræfter…

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i salg af maskiner og udstyr til 

landbruget ligger fremtiden for dine fødder.  

Mulighederne er mange. Du skal bare forfølge dem. 

Du kan fortsætte i en maskinforretning eller du kan 

arbejde i en salgsafdeling, du kan etablere dig som 

selvstændig, eller du kan videreuddanne dig til fx 

handelsøkonom, markedsøkonom eller noget helt 

tredje. Valget er dit. Så du har al mulig grund til at 

sige: Hvad vil JEG allerhelst med MIT liv!

”Mulighederne er mange. Du skal bare 

forfølge dem”

Og skulle du på et tidspunkt få lyst til at sælge noget 

helt andet end maskiner og udstyr til landbruget, 

så er det selvfølgelig også muligt. For du har jo, 

ud over din branchespecialisering, en solid grund-

uddannelse i salg, når du har denne uddannelse. 

Den er bred, og kan bruges i mange sammenhænge.

Så med en uddannelse i salg af maskiner og udstyr 

til landbruget er du godt på vej!

Handelsassistent i salg med brancheretning 

landbrugsmaskiner 

Uddannelsen varer op til 4 år og er opdelt i et grundforløb på 2 år 

efterfulgt af et hovedforløb på 2 år. Grundforløbet foregår på skole og 

hedder Merkantil – Handelsskolernes grundforløb (hg). Hovedforløbet 

veksler mellem kortere skoleperioder og en masse praktik. 

Uddannelsen tilbydes på handelsskoler over hele landet.

Uddannelsens opbygning

2 år
2 år

HG – Handelsassistent i salg Brancheretning landbrugsmaskiner

Grundforløb – HG eller anden gymnasial uddannelse

Hovedforløb – Praktik 

Hovedforløb – Skoleperiode
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Til dig, der har en bedstefar 
der kører Ferguson

Til dig, der altid har 
haft mange jern i ilden

Anders’ uddannelsesforløb
1-9. klasse Bredager Skole, Jelling

Uddannet landmand, Grindsted Landbrugsskole

Fodermester

Slagteriarbejder

HG2, Vejle Handelsskole

Elev hos Gravens Maskinforretning (inkl. 8 ugers skoleforløb)

Hvorfor valgte du netop denne uddannelse?
Det er nok fordi det er noget med salg. Jeg har 
solgt biler siden jeg var 14. Og så på grund af 
arbejdstiderne.

Hvad er det, der er så godt ved arbejdstiderne?
De er bare fede. Jeg har en veninde der er i lære 
som salgsassistent i en møbelbutik. Hun møder 
først klokken 10.00 og har sent fri. Det er jo 
nærmest en katastrofe. Næ… fri klokken fire, det 
er sagen. Og så slipper man for alt det julehalløj 
og alt det andet kedelige ved detailbranchen.

Hvad med skolen, er det også lige sagen?
Det er ligesom at komme på ferie. Jeg kan godt 
lide at der sker noget nyt. Det er fedt at komme 
på skole og møde de andre. Man bor jo på skolen 
i et par uger ad gangen. Vi har det sjovt, og jeg 
har fået mange nye venner der.

Hvad lærer I fx under uddannelsen?
Kundekontakt og noget om computere, det handler 
jo om meget mere end landbrugsmaskiner og 
reservedele. Det er en komplet sælgeruddan-
nelse, der kan bruges til alt muligt.

Vil du så også bruge uddannelsen 
til alt muligt?
Ja, for når først man har lært at sælge 
til bønderne, så kan man sælge alt, og 
til alle. De er jo ikke meget for at få 
pengene op af lommen, så det kræver 
noget ekstra - man skal være sig selv. 
Det duer ikke at være ”smart i en fart”.

Jeg har solgt Danmarks største 
motorsav til en haveejer, den er 
der virkelig noget gods i…

Hvad skal der så ske, når du er 
færdiguddannet?
Nu må vi se, det skal i hvert fald være noget 
med salg. Om det er det ene eller det andet, 
det betyder mindre, men det er da oplagt 
at gå videre inden for faget. Måske som 
kørende maskinsælger, for så kan man 
selv bestemme og planlægge 
hverdagen.

”Fri klokken fire, det er sagen. Og så slipper 
man for alt det julehalløj og alt det andet 
kedelige ved detailbranchen…”
Anders, elev Gravens Maskinforretning

Hvorfor valgte du netop denne 
uddannelse?
Det lå bestemt heller ikke lige i kortene, 
overhovedet ikke, selvom jeg jo altid har 
rodet lidt med biler og karburatorer og 
den slags. Jeg vidste jo godt, hvad der 
var hvad i et motorrum, men jeg var  
faktisk lidt usikker på, hvad jeg skulle, 
og hvad den her uddannelse var for  
noget, men jeg skal da lige love for, at  
de forestilling er, jeg havde, blev gjort  
til skamme. 

Hvad mener du?
Ja… jeg troede jo bønderne – altså kun-
derne – var sådan nogle gamle, forstok-
kede nogle, men mange af dem er jo på 
min alder og hyggelige at snakke med. 
Det er de gamle nu også. Folk er så flin-
ke herude. Det er en god fornemmelse 
at kunne hjælpe bønderne med at finde 
det de lige står og mangler. Og så gi’r 
det noget goodwill at gøre sig ihærdig.

Hvordan gør man sig ihærdig?
Jamen, jeg sørger for at lære og suge 
til mig hele tiden. Reservedele er ikke 
bare numre. Hvis der fx er noget, jeg 
ikke lige kan huske, så går jeg med ud til 
maskinen og ser, hvor reservedelen skal 
sidde. Så har jeg billedet inde i hovedet 
til næste gang.

Hvad laver du ellers i hverdagen?
Jeg laver alt muligt, der er ikke to dage 
der er ens. Det ændrer sig hele tiden. 
Det, man troede, man skulle lave om 
morgenen, det kan pludselig blive skub-
bet, og så bliver man fx lige sendt til Fyn 
for at hente en reservedel. Ellers snak-
ker jeg meget i telefon og finder alle  
mulige leverandører i ind- og udland, fx 
på nettet. Det er en fed følelse, når man 
har haft mange bolde i luften, og det 
hele lykkes sidst på dagen.
 
Jeg snakker meget i telefon med 
kolleger, og landmændene vil jo 
også gerne snakke, så snakke-
tøjet skal være i orden

Er det også reservedele, du vil arbejde 
med i fremtiden?
Det er jo faktisk først nu, at jeg rigtig 
skal til at lære det hele, så jo… men jeg 
vil da også gerne drive det lidt videre, 
bruge det som springbræt til noget  
endnu større, måske til et job som  
kørende sælger…

1-9. klasse Bakkevejen Skole, Bramming

Student, Ribe Katedralskole

½ år på Handelsskole

Elev hos Vejrup Maskincenter (inkl. 8 ugers skoleforløb)

Frederiks uddannelsesforløb

”Nogle gange sælger jeg fx en pedaltraktor til en to-årig knægt 
med en stolt mor ved sin side… det er sgu da meget hyggeligt…”
Frederik, elev Vejrup Maskincenter

3 år 2 år

STX (gymnasium) HH Elev – landbrugsmaskiner

3 ½ år 2 år 2 år

Landmandsuddannelsen Elev – landbrugsmaskinerHG 2

½ år
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Hvorfor valgte du netop denne 
uddannelse?
Jeg rendte jo altid i røven på min far, da jeg 
var bette. Og så skulle jeg jo prøve trak-
toren og alle de andre maskiner, så jeg har 
nok altid været fascineret af maskiner, og 
kan godt lide, når der er gang i den. 

Og i din funktion på lagret er der 
gang i den? 
Ja, der er altid noget at se til. Så det er  
aldrig kedeligt. Nu synes jeg jo også, at  
logistikstyring og indkøb af reservedele  
er vildt spændende.

Hvad siger veninderne til det?
Nogle af dem passer selv grise, så de har 
jo også interessen, og de andre synes bare 
det er sjovt, at jeg hellere vil tale om  
traktorer end om sko.

Hvad med shopping og sådan noget?
Nogle gange står den da på fis og ballade 
og total tøsefnidder, men jeg bliver nok 
aldrig træt af at tale om traktorer. 

Hvordan er det at være pige  
i det her miljø?
I starten tog de jo pis på mig, men de fandt 
jo også hurtigt ud af, at jeg vidste noget om 
reservedele. Så jeg har da fået ”drengenes  
respekt”. Man skal bare være frisk og  
kunne bide fra sig med et glimt i øjet. 
Så går det helt fint. 

På HG hed jeg traktor-Jane eller 
Jane landmand. De syntes jo, at 
det var lidt for sjovt, at jeg havde  
traktorer på min pauseskærm…

Hvad er det ved traktorer og 
traktortræk, der er så fedt?
Det med at få beskidte fingre og se på  
reservedele, det er fedt. Og så kan jeg 
godt lide stemningen til traktortræk. 
Man møder jo også alle de andre. 
Og så larmen. Jeg elsker at blive 
blæst omkuld af larmen. 

Står den også på reservedele og  
beskidte fingre i fremtiden?
Ja hvorfor ikke, jeg kunne sagtens 
se mig selv her om 10 år. 

Janes uddannelsesforløb

”Jeg elsker at blive blæst omkuld af larmen 
til traktortræk, men nogle gange står den 
altså også på total tøsefnidder”
Jane, elev Hjallerup Maskinforretning

Til dig, der synes det er 
fedt at være en bonderøv
”Hvis du kan sælge til bønderne, kan du 
sælge til hvem som helst”
Morten, elev Horsens Maskiner

Mortens uddannelsesforløb
10. klasse Morten Børup Skole, Skanderborg

Højere Handelseksamen (hhx)

Elev hos Horsens Maskiner (inkl. 8 ugers skoleforløb)

Hvorfor valgte du netop denne 
uddannelse?
Fordi jeg godt kan lide at snakke med folk, 
og så har jeg altid interesseret mig for 
mekanik, så det lå lige for at skulle sælge 
sådan noget her. Jeg kan godt lide salget 
og dialogen med kunden. Og så er jeg jo 
vokset op på en gård, så traktorer og store 
maskiner har altid været en del af mit liv. 
Jeg kørte også selv traktor allerede som 
7-årig. Jeg synes det er fedt at være en 
bonderøv.

Hvad er en bonderøv egentlig?
Det er en, der synes det er fedt med store 
maskiner og diesel, en som ikke er bange 
for at få beskidte fingre.

Traktortræk og store maskiner, det 
er så’n lidt drengerøv, lidt ligesom 
racerløb og den slags…

Hvordan er fordelingen mellem skole 
og praktik?
Det er fint med begge dele, så kan man 
trække på sin praktiske erfaring i skolen. 
Det er altid nemmere med eksempler fra 
det virkelige liv.

Hvordan ser en typisk hverdag ud, 
for dig altså?
Jamen, vi møder tidligt, 7.30, men så går 
vi også tidligt, omkring 16.00-16.30.  
Dagen starter med, at vi sorterer post  
og pakker varer ud, som vi måske har  
bestilt dagen før. Og så sikrer vi os, at 
mekanikerne har de reservedele, de skal 
bruge. Varerne skal pakkes ud, fordi vi har 
aftalt leveringstidspunkter med kunderne. 
Og de kommer allerede fra morgenstunden. 
Bønderne kommer tidligt, for de vil gerne 
have noget ud af dagen. Ellers er der en 
masse kontakt med alle kunderne. Jeg 
møder og taler med en masse mennesker. 
Nogle skal bruge en buskrydder, andre en 
plæneklipper eller nye sliddele  
til en plov. Det er meget forskelligt. 

Er det også det her, du vil arbejde 
med i fremtiden?
Ja, det skal være noget med salg. Om det 
skal være landbrugsmaskiner eller biler 
eller noget helt tredje, det ved jeg ikke, 
men jeg kan nok ikke undvære landet. 

10. klasse Dronninglund Skole, Dronninglund

Landmandsuddannelsen, Try Landbrugsskole

2-årig HG, EUC Nord, Hjørring

Elev hos Hjallerup Maskinforretning (inkl. 8 ugers skoleforløb)

3 år 2 år

HHX (handelsskole) Elev – landbrugsmaskiner

Til dig, der godt kan lide 
at få beskidte fingre

3 ½ år 2 år

Landsmandsuddannelsen HG 2 Elev – landbrugsmaskiner

2 år
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Derfor bli’r du glad 
for uddannelsen
Det er en professionel og dynamisk handelsuddannelse, der 
gør dig eftertragtet i fremtiden – uanset hvilken type handel, 
du er interesseret i.

Har du hørt...
Uddannelsen er alsidig og åbner en masse døre 

Studiemiljøet er vildt spændende

Du får en masse nye venner med samme 

interesse som dig

Jobbet er afvekslende og spækket med kundekontakt 

Produktsortimentet spænder bredt – lige fra store 

maskiner til rideudstyr

Arbejdsmiljøet er afslappet og behageligt

Arbejdstiderne er meget bedre end i andre butiksjobs

Vi gør rigtig meget for at ryste eleverne sammen, så 
det bliver en god oplevelse at gå på skolen. Det kan 
være alt lige fra virksomhedsbesøg til paintball, og 
eleverne er også gode til selv at arrangere fælles  
biografture, byture etc. Derfor bliver de også hurtigt  
utrolig glade for at være en del af studiemiljøet her.

Uddannelsen indeholder så mange spændende og 
specielle ting, at eleverne faktisk står i rigtig høj kurs, 
når de er færdige. Handelsaspektet, logistikstyringen, 
kundekontakten, det personlige salg og viden om 
priskalkuleringer giver dem simpelthen et fantastisk 
udgangspunkt og en fordel i forhold til fx butiks-
uddannelsen. Det overrasker mange af eleverne, men 
de vender altså tilbage fra praktikpladserne med en  
helt enorm begejstring. 

Udviklingsmulighederne og fremtidsperspektiverne 
taler for sig selv. Og så er jeg altså lige nødt til at  
knuse fordommene én gang for alle. Denne uddan-
nelse er ikke lig med gylle og lugten af landbrug. Det 
er en professionel og dynamisk handelsuddannelse, 
der gør dig eftertragtet i fremtiden.

Er du også blevet bidt af uddannelsen og brancheret-
ningen landbrugsmaskiner? Og sidder du tilbage med 
en masse store og små spørgsmål, der trænger sig på? 
Så ta’ telefonen og ring til mig eller kontakt studievej-
lederen på din lokale handelsskole og få en snak om, 
hvordan du kommer i gang og godt på vej…

Økonomi: Du får SU og elevløn

Elever med en gymnasiel eksamen kan tage et særligt 

afkortet grundforløb på mindst 12 uger.

Hvis du har højere handelseksamen, kan du begynde 

direkte på uddannelsens hovedforløb uden at have 

gennemført et grundforløb. 

For at kunne påbegynde skoleundervisningen skal du have modtaget 
9 års undervisning og have bestået følgende 
fag med mindstekarakteren 02:

Dansk (niveau D)

Erhvervsøkonomi (niveau D)

Informationsteknologi (niveau C)

Salg og service (niveau C)

Endelig skal følgende fag være gennemført

Engelsk (niveau E)

Samfundsfag (niveau D)

Andet fremmedsprog (niveau E)

Adgangskrav 
til uddannelsen

Øvrigt

Morten Pedersen, 
Koordinator 
Erhversskolerne Aars

Hvis du kan lide at arbejde med men-
nesker, hvis du er god til at kommu-
nikere, og hvis du elsker en hverdag, 
hvor der hele tiden sker noget, så du 
bliver udfordret, både i skolen og når 
du er i praktik – ja, så bliver du  
utrolig glad for uddannelsen. 

Ude i maskinforretningerne kan du 
ikke bare sælge store maskiner med 
masser af hestekræfter, du kan også 
sælge reservedele, havetraktorer, 
kedeldragter og endda udstyr til heste 
og hunde. Så du skal holde tungen 

lige i munden. Men gør du det, får du 
også et fantastisk afsæt til en spæn-
dende karriere.  
Du kommer til at beherske ekspedition 
og salg, ordre- og aftalebehandling, 
og er du glad for sprog, kan du også 
udnytte det.

Du kommer til at medvirke ved 
produkt præsentationer og salgsfrem-
mende tilrettelæggelse, herunder 
planlægning og gennemførelse af 
personlig kundeservice. Du opnår 
kendskab til kundesammensætning, 

salg- og serviceprofiler, betalings-
praksis og –former og principper for 
markedsførings aktiviteter
Du bliver klædt på til at planlægge 
opsøgende salg, køb og bestilling af 
transportydelser, kalkulation af  
priser, udarbejdelse af salgs- og  
tilbudsbreve, planlægning af kunde-
arrangementer, budgettering, behand-
ling af reklamationer samt planlæg-
ning og gennemførsel af aktiviteter  
og kampagner.
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Praktik
For at starte i praktik på uddannelsens 
hovedforløb skal du have en uddannelses-
aftale med en arbejdsgiver. Det kan din 
studie- eller praktikvejleder hjælpe dig 
med. Men det kræver også en indsats 
fra dig.

Praktikstedet skal være godkendt af 
Det Faglige Udvalg for Handelsuddan-
nelsen. Når du har fundet et godkendt 
praktiksted, skal du indgå en skriftlig 
uddannelsesaftale, der fungerer som 
en ansættelseskontrakt.

Hvis du ikke selv har fundet en praktik-
plads efter grundforløbet, er der  
mulighed for at komme i skolepraktik. 
Det kan først ske 2 måneder efter  
afslutningen af grundforløbet, og du 

skal kunne dokumentere, at du selv 
har gjort en aktiv indsats for at finde 
en praktikplads i en virksomhed. 

Voksenforløb
Er du over 25 år, og har du tilstræk-
kelig erhvervserfaring inden for 
det relevante område, kan du tage 
uddannelsen som voksenforløb. 
Uddannelses tiden bliver kortere, og 
økonomien under uddannelsen er  
anderledes. 

Økonomi
Du får SU på grundforløbet, og du får 
løn under hovedforløbet både i praktik-  
og skoleperioderne. Mindste startløn 
er ca. 9.000 kr. om måneden – slutløn 
ca. 11.000 kr.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 
2.500 kr. om måneden for elever under 
18 år og ca. 6.000 kr. om måneden for 
elever over 18 år.

Når du begynder uddannelsen med 
skoleophold, skal du være opmærksom 
på, at du ikke får løn i den første  
skoleperiode. Hvis du er 18 år, kan  
du i stedet søge SU.

Mesterlære
I stedet for uddannelsens grundforløb 
på skolen kan du komme i mesterlære 
– hvor du indgår en uddannelsesaftale 
med lærestedet. Sammen med din 
virksomhed og skolen laver du en  
personlig uddannelsesplan.

Du skal selv finde en praktikplads. Men Dansk Maskinhanderforening kan evt. også hjælpe dig på 
vej – ring til os på tlf. 39 27 00 87 eller se mere om uddannelsen på www.danskmaskinhandel.dk

Du skal udfylde et tilmeldingsskema, som du kan få på 
din grundskole, på en handelsskole, ved andre ungdoms-
uddannelser eller på www.optagelse.dk .

Når du er tilmeldt, bliver du indkaldt til en samtale på  
skolen. Sammen med en vejleder skal du så lave din  
uddannelsesplan. Uddannelsen kan begynde hen over  
året. Kontakt din nærmeste HG uddannelse og hør, 
hvornår det næste hold begynder. 

Maskinforretninger spredt 
over hele landet
Bare rolig, du behøver ikke bevæge 
dig ret langt for at besøge en af de  
omkring 200 maskinforretninger, der 
er spredt ud over hele Danmark. 

De mange maskinforretninger omsæt-
ter for tæt ved 10 milliarder kroner 
årligt, og selvom de er konkurrenter, 
hersker der en god og kollegial tone 
i branchen. Det er altså et attraktivt 
miljø at træde ind i. De er også alle 
sammen en del af et globalt netværk af 
forhandlere. Og når der skal bestilles 
reservedele, maskiner og udstyr, sker 
det ofte online på de store, globale 
virksomheders hjemmesider.

Du får et globalt netværk
Når du bliver en del af teamet hos de 
danske maskinforretninger, får du 
også en aktiv rolle i deres globale net-
værk. De danske maskinforretninger 
er nemlig ofte i kontakt med udlandet 
– mange af deres produkter stammer 
faktisk fra udenlandske producenter, 
og mange udenlandske kunder køber 
ind hos danske maskinhandlere.

Der satses forskelligt
Maskinforretningerne er meget  
forskellige, og satser på forskellige  
typer af kunder. Det vil du også opleve  
i hverdagen. Men typisk er de alle  
centreret omkring salg, service og for-
syning med reservedele til traktorer, 
mejetærskere og redskaber – 
topmoderne udstyr, der er spækket 
med elektronik og it-styring. Der-
udover har mange af maskinforret-
ningerne moderne butikker med hånd-
værktøj, arbejdsbeklædning, legetøj, 
søm, skruer, motorsave, buskryddere, 
plæne klippere og udstyr til heste, køer 
og grise. Du finder også maskinforret-
ninger, som sælger jagtudstyr, fiske-
grej, ting til hunde og katte og  
lignende. Ja, en del maskinforretninger 
har endda entreprenørmaskiner og 
maskiner til skovbruget. 

Du møder alle typer af kunder
Fra plove til hækkesakse, fra land-
mænd til private – både produkter og 
kundetyper varierer meget. Og du er 
med til at rådgive dem alle sammen. 

I mange af maskinforretningerne 
vil du også skulle rådgive tekniske 
medarbejdere fra landets kommuner, 
ansatte på kirkegårde, viceværter fra 
ejendomsselskaber og større virksom-
heder, gartnere og mange andre. Det 
er din opgave at matche deres forskel-
lige behov.  

Du får en afvekslende hverdag
Hverdagen ude i landets maskinforret-
ninger er ikke bare afvekslende, den 
følger også årstiderne. For kundernes 
behov og opgaver afspejler årstiden. 
Der er nemlig stor forskel på aktiviteten 
i landbruget forår, sommer, efterår og 
vinter. Og det vil din hverdag også bære 
præg af.

Tilmelding

Praktisk info
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Vi sagde det jo. Uddannelsen i salg 
af maskiner og udstyr til landbruget 
er bare spændende – både når du 
går i skole, gennem din praktik, og 
når du er færdig uddannet. Og så er 
der selvfølgelig også lige det med 
alle de døre, den åbner bagefter. 

Faktisk er den så spændende, at du 
sikkert lige nu er ved at boble over 
af spørgsmål. For hvad gør du nu?  
Hvordan og hvornår kommer du i 
gang? Og ikke mindst hvordan 
kommer DU godt på vej? 

Kontakt din lokale handelsskole 
eller HG uddannelse! Indtil da kan 
du læse mere om uddannelsen på 
www.danskmaskinhandel.dk – og 
du er også velkommen til at ringe 
til Dansk Maskinhandlerforening 
på tlf. 39 27 00 87
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Så er du 
 godt på vej!

Dansk Maskinhandlerforening
www.danskmaskinhandel.dk

Få en uddannelse i salg af

maskiner og udstyr til landbruget

Så er du godt på vej!


