Bliv
ejendomsmægler

3 HOVEDVEJE TIL EJENDOMSMÆGLERTITLEN
For at blive ejendomsmægler skal du have en teoretisk uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring i
mæglerbranchen.
Der er flere teoretiske uddannelsesveje at vælge imellem. Fælles for dem er, at du skal gennemføre tre fag, der
retter sig specifikt mod arbejdet som ejendomsmægler: "Ejendomshandel 1", "Ejendomshandel 2" og "Omsætning
af fast ejendom"
Erhvervserfaringen fra mæglerbranchen kan du få før, under eller efter endt uddannelse. Du kan læse mere om
kravene til erhvervsfaringen og uddannelsesvejene på www.de.dk
De tre mest almindelige uddannelsesveje til at blive ejendomsmægler fortæller vi om i denne brochure.

FINANSBACEHLOR-VEJEN – HVIS DU GÅR EFTER BACHELOREN
Bo på 24 år er trainee hos en boligejendomsmægler. Han har en finansbachelor med "Ejendomshandel 1" og
"Ejendomshandel 2" fra et erhvervsakademi, og mangler kun "Omsætning af fast ejendom".
Det tager han, mens han arbejder hos ejendomsmægleren.
Finansbachelor (3,5 år) + 1 ejendomsmæglerfag (1/2 år) + praktisk erhvervserfaring i mæglerbranchen (2 år) =
Ejendomsmægler på 5,5 år.
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FINANSØKONOM-VEJEN – HVIS DU HAR TRAVLT MED AT KOMME UD
Ane på 20 år vil være ejendomsmægler. Hun vælger den 2-årige finansøkonomuddannelse, og bagefter vil hun
tage de tre ejendomsmæglerfag. Dem vil hun læse på AU, mens hun arbejder hos en ejendomsmægler.
Finansøkonom (2 år) + de 3 ejendomsmæglerfag + praktisk erhvervserfaring (2 år) = Ejendomsmægler på 4 år.

AU-VEJEN - HVIS DU HAR JOBERFARING OG VIL LÆSE PÅ DELTID (EGENBETALT)
Christian på 32 og er uddannet tømrer. Han vil nu være ejendomsmægler og tager akademiuddannelsen i
finansiel rådgivning (AU) på deltid, mens han arbejder hos en ejendomsmægler. Uddannelsen tager 3 år og
består af fem fag, heraf de tre mægler valgfag, og et speciale.
Anden uddannelse + AU (3 år/deltid) samtidig med praktisk erhvervserfaring (2 år) = Ejendomsmægler på 3 år.
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Maria L. Madsen, læser de tre ejendomsmæglerfag på akademiuddannelsen i finansiel
rådgivning:

"Jeg skifter spor fra finans- til ejendomsmæglerbranchen og læser derfor det første
af de tre ejendomsmæglerfag, Ejendomshandel 1, på AU, mens jeg arbejder som
ejendomsmæglertrainee. Jeg er vild med rådgivningselementet i jobbet og det, at komme
helt tæt på mennesker i et af livets største beslutninger. Planen er at overtage min mors
ejendomsmæglerforretning."
Berit Gammelgaard Rasmussen. Læser finansbachelor på 6. semester, Erhvervsakademi
Aarhus (EAAA):

"Jeg har valgt finansbacheloren for at få det bredest mulige vidensgrundlag, og fordi
jeg gerne vil læse Ejendomshandel 1 og 2 på studiet, fremfor når jeg er trainee. Jeg
er weekendvagt hos en ejendomsmægler, og det kan jeg anbefale alle, der vil ind i
branchen. Den praktiske erfaring gør de ting, vi lærer på studiet, meget mere relevante".

Stine Thorsen, finansøkonom, læser de tre ejendomsmæglerfag på AU i finansiel
rådgivning:

"Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg gerne vil i gang som ejendomsmægler hurtigt.
Finansøkonomstudiet er ret bredt og ikke rettet specifikt mod ejendomsmæglerfaget. Så
på AU læser jeg nu de tre ejendomsmæglerfag, mens jeg er trainee. Det kræver disciplin
at passe skolen og have fuldtidsjob. Men det er fantastisk at kombinere praktik med
uddannelse, fremfor at sidde på skolebænken hele dagen".

Mads Damgaard Rathcke, finansbachelorstuderende, Erhvervsakademi Aarhus:
"Jeg startede på finansøkonomstudiet, da det virkede som det mest almindelige,
men skifter nu til finansbacheloren. Jeg ved, hvad jeg vil, men har ikke specielt travlt
og vil gerne have størst mulig faglige ballast. Jeg er studentermedhjælper hos en
ejendomsmægler og håber, at begge dele giver mig en fordel i konkurrencen om en
traineeplads".

VIL DU VIDE MERE?
Se filmen om livet som ejendomsmægler (http://profilfilm3.nord-ad.dk//196)
Og læs mere på DE.DK

