BUSINESSKURSER

KOMMUNIKATION & FORMIDLING | SALG & SERVICE
REGNSKAB & ØKONOMI | HR & PERSONLIG UDVIKLING
FREMMEDSPROG | IT
KURSUSCENTER
HILLERØD | HELSINGØR | FREDERIKSSUND | LYNGBY

PRISER
I oversigten på side 14-15, står der 2 priser;
en lav og en højere pris. Den lave pris er for
dig, som er i AMUs målgruppe, dvs. at du ikke
har en videregående uddannelse. Har du et
højere uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse, skal du betale den højere pris.

BUSINESSKURSER
HOS U/NORD
Arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden, og det er vigtigt, at du følger
med udviklingen, så du fortsat vil være en attraktiv medarbejder i fremtiden. Udvikling betyder også noget for arbejdsglæden og for chancerne
for at få nye arbejdsopgaver og nye udfordringer.
Vores businesskurser dækker bredt følgende områder:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

HR & Personlig udvikling				
Side 4
Kommunikation & Formidling				
Side 6
Salg & Service					
Side 8
Regnskab & Økonomi				
Side 10
IT							Side 12
Overblik over udbuddet inden for administation
Side 14

U/NORD kursuscenter er Nordsjællands største udbyder af voksenefteruddannelser inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som
er korte forløb, primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere,
men alle kan deltage.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser er kompetencegivende, og de fleste
afsluttes med en prøve. Nogle af forløbene giver merit til erhvervsuddannelser, og du kan få lavet en vurdering af dine kompetencer (RKV), så du
sammen med os kan få sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.
Vi er offentligt godkendt til at udbyde over 500 kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser.

TILSKUD TIL UDDANNELSE
VEU-godtgørelse
Hvis du tilhører AMU målgruppen kan du
søge om VEU-godtgørelse, som er en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Du kan også søge om VEU-godtgørelse, hvis
du har en videregående uddannelse, men
ikke brugt den i de seneste 5 år.
VEU-godtgørelsen svarer til 100% af højeste
dagpengesats.
Kompetencefonde
Medarbejdere ansat efter en overenskomst
har ofte mulighed for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. Der kan søges til mange former for
efteruddannelse – støtte fra fondene er ikke
begrænset til AMU. Fondsmidlerne er opsparet ved at virksomheder, der er medlemmer
af en arbejdsgiverorganisation, indbetaler et
fast årligt beløb pr. medarbejder.
Vi rådgiver og hjælper naturligvis gerne med
ansøgning om tilskud.
Kontakt os på salg@unord.dk

BUSINESSKURSER
Kurserne kan deles i to kategorier:
1. Udadvendte i forhold til kunder og brugere.
2. Indadvendte rettet mod organisationen,
fx lønadministration, data- og sagsbehandling.

at den administrative medarbejder kan påtage sig mere
specialiserede og komplekse opgaver, såsom projektopgaver, kvalitetssikring, kommunikation, kundeservice samt
it-opgaver, herunder web og sociale medier.

Opgaverne spænder fra simple og rutinemæssige opgaver
til avancerede opgaver, som fx kommunikationsopgaver,
sagsbehandling, planlægning og koordinering af opgaver.

Alle kurserne i kataloget kan tages på kryds og tværs og
dækker bredt områderne inden for administration. Har I
andre behov, end de kurser der er nævnt i kataloget, så
kontakt os på salg@unord.dk. Vi er altid parate til at oprette
nye kurser, hvis der er efterspørgsel.

Jobområdet præges af en forskydning fra at være udførende til i højere grad at forberede, styre og kontrollere
processer.

Se i øvrigt også vores særskilte katalog over projektstyring, lederuddannelser og korte lederkurser.

Det øger kravene til helhedsforståelse, selvledelse, evnen
til at løse problemer og til at bidrage til innovation, og til

SKRÆDDERSYEDE
VIRKSOMHEDSFORLØB
Har I særlige udfordringer, der ikke umiddelbart kan
dækkes ind under det kursusudbud, du finder i vores
program, kan vi tilbyde skræddersyede forløb, særligt
tilrettelagt til jeres virksomhed.
Vi tilrettelægger og gennemfører også kurser, workshops, foredrag og korte informationsmøder, designet ud fra jeres behov og ønsker.
Fordelene ved særligt tilrettelagte udviklingsforløb er
blandt andet:
>> Der arbejdes konkret med netop jeres udfordringer og med udgangspunkt i virksomhedens særlige kendetegn, kultur og værdier.
>> I får fælles inspiration og fælles sprog.
>> I får samtidig et element af teambuilding.
>> At få medarbejdernes kompetencer og engagement i spil, så der skabes gode resultater.
I kan selv vælge tid og sted. Alle vores kurser eller
workshops kan afholdes i vores lokaler, i jeres virksomhed eller på et af jer, ønsket kursussted i Danmark.

DiSC PROFIL
Følelsesmæssig intelligens er et af nutidens fokusområder for ledere. Få udarbejdet en DiSC Workplace
Profil for dig selv eller i jeres team, der fortæller om
adfærd, konflikttilgang og kommunikation. Så kan I
bedre sammensætte medarbejderstaben og jobfunktionerne og får forståelse for hinandens styrker og
svagheder.
DiSC Workplace Profil gennemføres via et link på nettet og følges op med en 1½ times personlig tilbagemelding. Samlet pris kr. 2.950,-.
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HR &
PERSONLIG UDVIKLING

MEDARBEJDERFOKUS
Om du er selvstændig, ansat i en mindre virksomhed
eller ansat i en koncern, er medarbejderne din vigtigste aktie.
HR-opgaver spænder vidt. Lige fra medarbejderudvikling,
arbejdsmiljø, jobopslag og rekruttering til mere kontante
opgaver som løn, kontrakter og statistikker, fx på
sygefravær.

UDDANNELSESMULIGHEDER

Trivsel på arbejdspladsen, handler også i høj grad om
udvikling i jobbet. At medarbejderne har opgaver, som de
trives med og bliver dygtigere af, og at medarbejderne
trives sammen – det giver et godt og frugtbart arbejdsmiljø
og samarbejde.

Personaleudvikling og arbejdsmiljø
>> Forebyggelse af stress på arbejdspladsen.
>> Planlægning og administration af uddannelse.
>> Værdibaserede arbejdspladser.
>> Samarbejde i teams.

I forbindelse med løn og personaleadministration er der,
udover generelle administrative evner, især behov for
personalejuridiske kompetencer, så som funktionærloven,
ferieloven og håndtering af personoplysninger (GDPR).

Kommunikation
>> De svære samtaler – procedurer og værktøjer.
>> Mentoruddannelsen.
>> Konflikthåndtering.
Personalejura og løn
>> Personalejura i lønberegning.
>> Udarbejdelse og afstemning af lønsedler.
>> Anvendelse af ferieloven.
>> Anvendelse af funktionærloven.
>> Håndtering af personoplysninger.
Rekruttering
>> Kompetencebehov ved rekruttering.
>> Uddannelsesplanlægning for medarbejdere.

VORES KURSUSPROGRAM...
Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Uddannelsesplanlægning for medarbejdere

>>
>>
>>
>>

>> Formulere jobbeskrivelser, arbejdsopgaver og
kvalifikationskrav.
>> Sikre sammenhæng mellem strategi og
uddannelsesplaner.
>> Værktøjer til planlægning af og opfølgning på
kompetenceudvikling.
>> Metoder til afdækning af kompetencebehov.
>> Viden om tilskudsordninger og uddannelsesportaler.

Procedurer og værktøjer til at forebygge stress.
Aflæsning af signaler på stress.
Trivselsundersøgelser.
Stresspolitik.

Planlægning og administration af uddannelse
>>
>>
>>
>>
>>

Registrering af uddannelsesønsker.
Vurdering af afholdelsesform.
Planlægning og administration af intern uddannelse.
Kontakt til undervisere.
Opfølgning på kvalitet.

Værdibaserede arbejdspladser
>> Indsigt i et værdibaseret ledelsesgrundlag.
>> Medvirke til at udvikle værdigrundlag.
>> Fungere som kultur- og værdiformidler.

Samarbejde i teams
>>
>>
>>
>>

Viden om hvordan et team fungerer optimalt.
Medvirke til at forbedre internt samarbejde.
Redskaber til teambuilding / teamudvikling.
Medvirke til at samarbejdet sigter mod aftalte
mål og resultater.

Konflikthåndtering
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Konflikttyper.
Effektiv/ ineffektiv kommunikation.
Passiv adfærd og følelser.
Faktorer, der udvikler og forebygger stress.
Konflikt op- og nedtrapning.
Ikke-voldelig kommunikation.

Håndtering af personoplysninger
>> GDPR, Persondataloven og databeskyttelsesforordningen.
>> Skelnen mellem almindelige og følsomme
oplysninger.
>> Risici ved forskellige persondata.
>> Procedure for håndtering og sletning af data.

Mentoruddannelse
- Din værktøjskasse til at arbejde med mennesker
På uddannelsen får du viden om menneskers forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet i et team, fx
sociale-, kulturelle- og etniske forhold.
>> Mentorrollen- både hvad angår den menneskelige og
den mere praktiske del af rollen.
>> Træning i coaching,.
>> Trivsel og integrering på arbejdspladsen.
>> Vejlede de ansatte i selve jobfunktionen og kulturen i
din virksomhed.
>>

Anvendelse af Ferieloven
>> Forståelse for nye ferieregler.
>> Medarbejdernes grundlæggende rettigheder
og pligter i forbindelse med ferie.
>> Information om brug af Ferieloven.
>> Foretage 1. vurdering af problemstillinger, inden inddragelse af fagjurist.

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
- se beskrivelse på side 11.
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KOMMUNIKATION &
FORMIDLING

FOKUS PÅ BUDSKABET
Intern og ekstern kommunikation er vigtige parametre,
hvad enten der er tale om dialog med ledelsen, kollegaer
eller med kunder.
Kommunikation er mange ting. Det er både løbende dialog,
1 til 1 samtaler, intern kommunikation rettet mod medarbejdere og ekstern kommunikation, rettet mod virksomhedens kunder og interessenter.
Uanset om der er tale om formel eller uformel kommunikation er det vigtigt at din kommunikation er klar og tydelig
og at du evner at præsentere et budskab, som modtages i
samme ånd, som det afsendes - og det kan være svært!
Arbejdsopgaverne ved ekstern kommunikation kan spænde lige fra at skrive nyheder og pressemeddelelser, holde
styr på hjemmesider og de sociale medier, få virksomhedens breve og dokumenter til at fremstå professionelt, til
analyse af målgrupper og udarbejdelse af præsentationer
og markedsføringsmaterialer samt koordinere forskellige
indsatser og kampagner.

UDDANNELSESMULIGHEDER
Intern/ekstern kommunikation
>> Standardisering af virksomhedens dokumenter.
>> Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug.
>> Referat- og notatteknik.
>> Præsentationsteknik.
>> Billedredigering.
>> Håndtering af personoplysninger.
Digital kommunikation
>> Opbygning af virksomhedens webside.
>> Tekster til nettet – formulering og opbygning.
>> Anvend informationer fra internettet.
>> Virksomhedskommunikation med e-mail.
>> Anvendelse af sociale medier i virksomheden.
1 til 1 dialog
>> Mentoruddannelse.
>> Konflikthåndtering.
>> Kommunikation og feedback i adm. arbejde.
>> Kulturafstemt kommunikation i salg og service.

VORES KURSUSPROGRAM...
Kommunikation og feedback
i administrativt arbejde

Tekster til nettet
– formulering og opbygning

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Rammer og strategier for forskellige samtaletyper.
Sprogbrug tilpasset formål.
Kropssprog.
Aktiv lytning.
Spørgeteknikker.
Konstruktiv feedback.

Skriftlig kommunikation
– sprog og sprogbrug
>> Retskrivning og grammatik.
>> Formulere forståelige og målrettede tekster.

Præsentationsteknik
>> Kommunikation og målgrupper.
>> Præsentationsteknikker og værktøjer, herunder
AV-midler.
>> Egen performance.
>> Give og modtage feedback.

Standardisering af virksomhedens
dokumenter
>> Typografier.
>> Skabeloner.
>> Layout.

Billedredigering
>> Redigere digitale billeder.
>> Brug af billeder som dokumentation.
>> Klargøring af billeder til udgivelse i digitale formater
og på print.

Referat- og notatteknik
>> Forskellige notatteknikker.
>> Uddrage det væsentligste fra møder og samtaler
i forhold til opgave og målgruppe.
>> Opstille og udarbejde notater og referater.
>> Planlægge referattagning i forhold til mødetyper.
>> Referentens aktive rolle.

Skrive og redigere tekster til hjemmesider, intranet m.v.
Mediets særlige præmisser.
Overskuelighed og brugervenlighed.
Søgemaskineoptimering ved nøgleord, titler og links.

Anvend informationer fra internettet
til jobbrug
>> Valg af pålidelige og lovlige materialer.
>> Download af fx programmer, videoer og formularer.

Virksomkedskommunikation med e-mail
>>
>>
>>
>>

Kommunikationsopgaver via e-mail - internt og eksternt.
Præmisser og virksomhedens profil.
Sprogpolitik.
Udsendelse af pofessionelle e-mails.

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sociale medier til markedsføring og branding.
Tekst og billeder til at fastholde og tiltrække kunder.
Udvikling af e-koncept.
Lovmæssige krav, herunder GDPR.
Deltageren kan anvende sociale medier til markedsføring.

Kulturafstemt kommunikation
i salg og service
>> Kommunikation tilpasset kunden.
>> Anerkendelse af kundes eller samarbejdspartners
kulturbaggrund.
>> Respekt for kundens grænser.
>> Redskaber til at afkode og analysere kulturmødet.

Håndtering af personoplysninger (GDPR)
- se beskrivelse på side 5.

Konfflikthåndtering
Opygning af virksomhedens webside

- se beskrivelse på side 5.

>> Fremstille webløsninger med tekst, grafik og links.
>> Brug af web-editor og CMS.
>> Vurdere det internetbaserede kommunikationsbehov.

Mentoruddannelse for erfarne
medarbejdere
>> Din værktøjskasse til at arbejde med mennesker
- se beskrivelse på side 5.
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SALG & SERVICE

KUNDEFOKUS
Det handler ikke om hvad du sælger, men hvordan du
sælger det! Bliv klædt endnu bedre på i dit job med salg
og kundeservice
Arbejder du med salg og kundeservice, har du kunderne i
centrum. Arbejdsopgaverne spænder lige fra salgsarbejde,
support, vejledning og modtagelse af reklamationer.
Kort sagt: Du er virksomhedens ansigt udadtil. Du rådgiver, formidler viden og guider virksomhedens kunder det
rigtige sted hen.
I takt med at der udvikles flere og flere selvbetjeningsværktøjer online, og kunderne selv kan søge meget af den
information, som de skal bruge, bliver det de mere komplekse arbejdsopgaver, som bliver tilbage, og som skal
løses af medarbejderne inden for området.
Det gør at du skal udvikle en større indsigt i og forståelse
for hele virksomheden. Det er vigtigt, at du udvikler dine
kommunikative kompetencer, både i at tale med kunder og
kunne sætte dig ind i kundernes behov.

UDDANNELSESMULIGHEDER
Kommunikation
>> Konflikthåndtering.
>> Kulturafstemt kommunikation i salg og service.
>> Samtaler og kunde-typer i kunde-kontaktfunktioner.
>> Virksomhedskommunikation med e-mail.
Salg og service
>> Mersalg i butikken.
>> Anvendelse af sociale medier i virksomheden.
>> Personligt salg – kundens behov og løsninger.
>> Håndtering af personoplysninger.
>> Kundeservice i detailhandelen.
>> Møde- og konferencetilrettelæggelse.
Kassefunktion
>> Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport.

VORES KURSUSPROGRAM...
Konflikthåndtering

Mersalg i butikken

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Konflikttyper.
Effektiv/ ineffektiv kommunikation.
Passiv adfærd og følelser.
Faktorer, der udvikler og forebygger stress.
Konflikt op- og nedtrapning.
Ikke-voldelig kommunikation.

Møde– og konferencetilrettelæggelse
>> Administrativ tilrettelæggelse af møder og
konferencer.
>> Vurdering af mødetype og arbejdsform i forhold til
mødeformål.
>> Udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden samt
program for konferencer.
>> Forestå reservationer, klargøring, forplejning samt
hotelindkvartering og transport.

Kulturafstemt kommunikation
i salg og service
>> Kommunikation tilpasset kunden.
>> Anerkendelse af kundes eller samarbejdspartners
kulturbaggrund.
>> Respekt for kundens grænser.
>> Redskaber til at afkode og analysere kulturmødet.

Teknikker til mersalg.
Bevidsthed om kundens behov.
Spørgeteknik.
Signalere engagement og produktviden.

Personligt salg - kundens behov og løsninger
>> Salgsteknikker til at afdække kundens købsbehov
og -motiver.
>> Præsentation af optimal løsning.
>> Efterservice.
>> Klagebehandling i forhold til lovgivning.

Håndtering af personoplysninger (GDPR)
- se beskrivelse på side 5.

Virksomhedskommunikation med e-mail
- se beskrivelse på side 7.

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden
- se beskrivelse på side 7.

Samtaler og kundetyper
i kundekontaktfunktioner
>> Samtaleteknik til udgående og indgående samtaler.
>> Kommunikation i overensstemmelse med politikker og
profilmål.
>> Lytte- og spørgeteknik.
>> Identificering af kundetyper.
>> Kundetilpasset kommunikation.

Bilagsbehandling og efterfølgende
kasserapport
- se beskrivelse på side 11.

Kundeservice i detailhandelen
>> Kundeservice i overensstemmelse med butikkens
serviceprofil, servicekoncept og målgruppens forventninger.
>> Tilpasning af sprogform og adfærd til forskellige
kundetyper.
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REGNSKAB &
ØKONOMISTYRING

ØKONOMISTYRING
LØNBEHANDLING | REGNSKAB | BOGFØRING
Vores kursusprogram inden for regnskab og økonomi
henvender sig til generalister, som er økonomi- eller
regnskabsmedarbejdere, der arbejder med en bred vifte af
opgaver i økonomifunktionen.
Vores kurser sikrer, at du som medarbejder har styr på,
at virksomheden får sendt fakturaerne afsted, får betalt
regningerne og sørger for, at der bliver afregnet løn til
medarbejderne. Derudover har du også mulighed for at
lære, at indlevere tal til fx årsregnskabet, Skat, revisoren
eller controlleren.
Alle nævnte uddannelsesmuligheder, er en fast del
af vores program. På de kurser, hvor der benyttes et
bogføringsprogram, anvender vi Dynamic 365 Business
Central.

UDDANNELSESMULIGHEDER
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen.
Årsafslutning af bogholderiet.
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift.
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram.
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport.
Anvendelse af periodisk beregning og registrering.
Økonomisk styring af lageret.
Kreditorstyring.
Debitorstyring.
Kontering af køb og salg af biler og ejendom.
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov.
Konteringsinstrukser.
Placering af resultat- og balancekonti.
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler.

VORES KURSUSPROGRAM...
Placering af resultat- og balancekonti

Kontoplaner og rapporteringsbehov

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Formål med resultat- og balancekonti.
Anvendelse af simpel kontoplan til posteringer.
Virksomhedstyper og virksomhedsformer.
Gældende lovgivning om virksomhedsformer.
Forskellige regnskabers opbygning.

Tilretning og vedligeholdelse af kontoplaner.
Funktionsopdelt kontoplan.
Kontoplaner i et økonomistyringssystem.
Tilpasning af kontoplaner til rapporteringsbehov.

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport

Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

Daglig registrering af bilag.
Udarbejde kasserapport, posteringer, afstemninger.
Momsregler.
Beregne, registrere og afslutte momsregnskab.
Digital indberetning og indbetaling af skat.

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift
>>
>>
>>
>>
>>

Valg af forskellige registreringsmetoder.
Klargøre bogføringsbilag.
Posteringsark og kasserapport.
Kontering på kontokort.
Bogføring af køb, salg, fragt og rabatter.

Anvendelse af periodisk beregning
og registrering
>>
>>
>>
>>

Periodisk beregning og registrering ifm. løn.
Afskrivninger og salg af inventar og anlægsaktiver.
Lønsedler, bogføring, afregninger til SKAT m.fl.
Tab og fortjeneste og bogføring af afledte poster.

Kontering af køb, salg og drift af biler
og ejendom
>>
>>
>>
>>
>>

Kontering og bogføring af køb, salg, leasing og drift.
Moms og blandet drift.
Akkumulerede afskrivninger.
Opgørelse af tab og gevinst.
Lovgivning og god bogføringsskik.

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
>> Opgørelse af periode-årsresultat.
>> Regnskabsmæssige afstemninger.
>> Periodisering af konti.

Årsafslutning af bogholderiet
>>
>>
>>
>>

Gennemføre årsafslutning.
Anvende årsafslutningsark.
Efterposteringer til regnskabet.
Udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Kontoplaner og virksomhedens

Daglig registrering i et økonomistyringssystem.
Finansdelen.
Udskrifter.
Kassekladden.
Hjemmesider med relation til regnskabslove.

Konteringsinstrukser
>> Tilretning af konteringsinstrukser.
>> Funktionsopdelte og artsopdelte konteringsinstrukser.
>> Lovgivning om konteringsinstrukser.

Debitorstyring
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Kreditvurdering.
Relevante funktioner i et økonomistyringssystem.
Optimale betalingsbetingelser.
Effektiv rykkerprocedure.
Principper for likviditetsstyring.
Registrering af tab på debitorer.

Kreditorstyring
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Oprettelse af kreditorer i et økonomistyringssystem.
Styring af leverings- og betalingsaftaler.
Kredittid og kontantrabatter.
Likviditetsstyring.
Nøgletal om likviditet.
Kontroller til sikring af betalinger.

Økonomisk styring af lageret
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Styring af leverings- og prisaftaler.
Processen fra tilbudsgivning til fakturering.
Oprettelse af varer i et økonomistyringssystem.
Behovsstyring af lageret.
Vedligeholdelse og udskiftning af prislister.
Registrering af prisaftaler med debitorer.
Minimering af lagerbeholdninger.

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Poster, der indgår i en lønseddel.
Korrekt udregning og bogføring af løn.
Afstemning mellem lønudbetaling og bogholderi.
Digital indberetning til myndigheder.
Relevante dataudtræk.
Overenskomster og lovgivning.
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IT

IT-VÆRKTØJER
Uanset hvilken jobfunktion du bestrider, er det vigtigt
at du er fortrolig med dine programmer.
Vi underviser primært i MS Office.
GRUNDLÆGGENDE IT - WINDOWS

Brug af pc på arbejdspladsen
>>
>>
>>
>>
>>

Mus og tastatur.
Styresystem.
Logge på netværk.
Åbne og gemme dokumenter.
Elementær fejlfinding.

Jobrelateret brug af styresystemer på PC
>>
>>
>>
>>

Et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Gemme, flytte, slette og kopiere filer.
Oprette mapper.
Forskellige program- og filtyper.

INTEGRATION - MS OFFICE PROGRAMMER

Integration af data mellem adm. it-systemer.
>> Mellem regnskabsprogram og regnearksprogram.
>> Mellem regnearksprogram og præsentationsprogram.
>> Mellem databaseprogram og regnearksprogram/tekstbehandlingsprogram.

TEKSTBEHANDLING - WORD

Indskrivning og formatering af mindre
tekster
>>
>>
>>
>>
>>

Indskrive, redigere og formatere tekster.
Slette, flytte og kopiere tekster.
Sideopsætning, margin og sidenummer.
Stavekontrol og orddeling.
Tabeller.

Opstillinger og layout i tekst
>>
>>
>>
>>
>>

Tabulatorer, spalter og tabeller.
Punktopstilling i flere niveauer.
Placering og beskæring af grafik/ billeder.
Sektioner og sidehoved/fod.
Autotekster, vandmærke.

Brug af grafik i tekstbehandling
>> Indsætte, placere og formatere billeder.
>> Tegneværktøjer.
>> Tekstbokse, figurer og diagrammer.

Fletning af dokumenter
>> Flette forskellige typer dokumenter med en datakilde.
>> Vedligeholde en datakilde i tekstbehandling.
>> Vurdere hvilke data, der kan anvendes til fletning.

Standardisering af virksomhedens
dokumenter
>> Typografier.
>> Skabeloner.
>> Layout.

Håndtering og strukturering af længere
tekster
>>
>>
>>
>>

Forside og indholdsfortegnelse.
Overskriftsformatering, overskriftsnummerering.
Sideopsætning, herunder sidehoved og -fod.
Stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker.

E-MAIL & WEB

Informationssøgning på internettet
>>
>>
>>
>>

Informationssøgning på internettet.
Oprettelse af søgekriterier.
Forståelse og indsigt i internettet.
Internettet som informationskilde.

Anvend informationer fra internettet
>> Valg af pålidelige og lovlige materialer.
>> Download af fx programmer, videoer og formularer.

E-mail til jobbrug
>>
>>
>>
>>
>>

Sende og modtage mail.
Vedhæfte filer.
Strukturere og arkivere e-mails.
Elektronisk kalender.
Kontaktpersoner.

Effektiv anvendelse af e-mail og
kalendersystem
REGNEARK - ECXEL

Anvendelse af regneark til enkle beregninger
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Introduktion til regneark.
Indtastning af formler og autosum.
Flytte/kopiere formler og tekst.
Formatering.
Sideopsætning og udskrivning.
Kanter og mønstre.

Design og automatisering af regneark
>>
>>
>>
>>

Oprette, redigere og formatere et regneark.
Redigere diagrammer.
Konsolidering.
Tredimensionelle regneark.

Præsentation af tal i regneark
>> Valg af data til præsentation
>> Grafisk fremstilling af fx budgetter, regnskaber og salg
>> Valg af grafisk fremstilling

Anvendelse af store datamængder i regneark
>> Brug af opslag og databasefunktioner.
>> Låste celler, makroer og modeller.
>> Udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx til
takstberegninger, salgsoversigter og statistikker.

Anvendelse af pivot-tabeller
>>
>>
>>
>>

Statistikker.
Interaktive rapporter.
Data fra økonomiprogram.
Diagrammer til præsentation af analyserede data.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

E-mail-automatisering ved hjælp af regler.
Privat kalender og andres kalendere.
Mødeplanlægning og gruppetidsplaner.
Dele og udgive kalender.
Opgaver og opgavedeling.
Signatur.

Virksomhedskommunikation med e-mail
- se beskrivelse på side 7.

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden
- se beskrivelse på side 7.

Opbygning af virksomhedens website
- se beskrivelse på side 7.

PRÆSENTATION

Anvendelse af præsentationsprogrammer
- PowerPoint
>>
>>
>>
>>

Præsentationsprogrammer.
Fremstilling af præsentationsmateriale.
Brug af layout.
Tilrettelæggelse af præsentation.

Billedredigering
>> Redigere digitale billeder.
>> Brug af billeder som dokumentation.
>> Klargøring af billeder til udgivelse i digitale formater
og på print.
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HR & Personlig udvikling

Kommunikation &
formidling

Salg & Service

Regnskab & Økonomi

Fremmedsprog

AMU-mål 40382 // 2 dage

AMU-mål 44350 // 1 dag

AMU-mål 47248 // 2 dage

AMU-mål 45965 // 2 dage

AMU-mål 44979 // 5 dage

Forebyggelse af stress
på arbejdspladsen

Standartisering af
virksomhedens dokumenter

Samtaler og kundetyper
i kundekontaktfunktioner

Placering af resultat og
balancekonti

Fremmedsprog
Basalt ordforråd

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 188,00 // Kr. 752,90

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 940,00 // Kr. 2.638,75

AMU-mål 47381 // 2 dage

AMU-mål 44978 // 5 dage

Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport

Fremmedsprog
Nuanceret ordforråd

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 940,00 // Kr. 2.638,75

AMU-mål 40402 // 2 dage

AMU-mål 47299 // 2 dage

Planlægning og administration
af uddannelse

Skriftlig kommunikation
- sprog og sprogbrug

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 45368 // 2 dage

AMU-mål 47298 // 2 dage

Værdibaserede arbejdspladser

Referat- og notatteknik

Kr. 252,00 // Kr. 1.255,80

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 49376 // 2 dage

AMU-mål 46128 // 2 dage
Mersalg i butikken
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50
AMU-mål 46472 // 3 dage

AMU-mål 45967 // 2 dage

Personligt salg
- kundens behov og løsninger

Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift

Kr. 378,00 // Kr. 1.675,25

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 44396 // 3 dage

AMU-mål 45350 // 2 dage

AMU-mål 47382 // 2 dage

Samarbejde i teams

Præsentationsteknik

Kundeservice i detailhandlen

Anvendelse af periodisk
beregning og registrering

Kr. 376,00 // Kr. 1.383,10

Kr. 378,00 // Kr. 1.675,25

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 40805 // 5 dage

AMU-mål 40805 // 5 dage

AMU-mål 44377 // 3 dage

AMU-mål 45960 // 2 dage

Mentoruddannelse for
erfarne medarbejdere

Mentoruddannelse for
erfarne medarbejdere

Møde- og
konferencetilrettelæggelse

Kontering af køb, salg,
drift af biler og ejendom

Kr. 630,00 // Kr. 3.112,75

Kr. 630,00 // Kr. 3.112,75

Kr. 376,00 // Kr. 1.675,25

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 46493 // 3 dage

AMU-mål 46493 // 3 dage

AMU-mål 46493 // 3 dage

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

AMU-mål 45964 // 2 dage
Debitorstyring

Kr. 378,00 // Kr. 1.959,65

Kr. 378,00 // Kr. 1.959,65

Kr. 378,00 // Kr. 1.959,65

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 47379 // 2 dage
Udarbejdelse af afstemning
af lønsedler
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 45859 // 2 dage
Billedredigering
Kr. 376,00 // Kr. 1.255,80

AMU-mål 47381 // 2 dage
Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 45961 // 1 dag
Kreditorstyring
Kr. 126,00 // Kr. 711,75

AMU-mål 48653 // 2 dage

AMU-mål 48653 // 2 dage

AMU-mål 48653 // 2 dage

AMU-mål 40007 // 2 dage

Håndtering af
personoplysninger

Håndtering af
personoplysninger

Håndtering af
personoplysninger

Regnskabsafstemninger ifm.
årsafslutningen

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 49384 // 2 dage

AMU-mål 47297 // 1 dag

AMU-mål 46486 // 2 dage

Uddannelsesplanlægning
for medarbejdere

Kommunikation og feedback
i adm. arbejde

Virksomhedskommunikation
med e-mail

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 126,00 // Kr. 711,75

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 49556 // 3 dage

AMU-mål 49556 // 3 dage

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden

Kr. 378,00 // Kr. 1.675,25

Kr. 378,00 // Kr. 1.675,25

AMU-mål 40008 // 2 dage
Årsafslutning af bogholderiet
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 45958 // 2 dage
Økonomisk styring af lageret
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 48404 // 2 dage

AMU-mål 47295 // 2 dage

AMU-mål 47379 // 2 dage

Opbygning af
virksomhedens website

Kulturafstemt kommunikation
i salg og service

Udarbejdelse af afstemning
af lønsedler

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 47301 // 2 dage

AMU-mål 45962 // 2 dage

Tekster til nettet
- formulering og opbygning

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 46486 // 2 dage
Virksomhedskommunikation
med e-mail
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50
AMU-mål 47295 // 2 dage
Kulturafstemt kommunikation
i salg og service
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 45963 // 1 dag
Konteringsinstrukser
Kr. 126,00 // Kr. 711,75

Vi kan undervise i:
Engelsk, tysk, fransk, spansk
italiensk, norsk og svensk.

Grundlæggende it /
Windows
AMU-mål 45565 // 3 dage
Brug af pc på arbejdspladsen
Kr. 564,00 // Kr. 1.768,70
AMU-mål 44371 // 2 dage
Jobrelateret brug
af styresystemer på pc
Kr. 376,00 // Kr. 1.265,80

Integration mellem
programmerne
AMU-mål 45782 // 2 dage
Integration af data mellem
adm. it-systemer.
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

Tekstbehandling / Word

Regneark / Excel

E-mail & Web

Præsentation

AMU-mål 47217 // 2 dage

AMU-mål 47218 // 2 dage

AMU-mål 46489 // 1 dag

AMU-mål 44373 // 2 dage

Indskrivning og formatering
af tekst

Anvendelse af regneark
til enkelte beregninger

Informationssøgning
på internettet til jobbrug

Anvendelse af
præsentationsprogrammer

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 376,00 // Kr. 1.193,50

Kr. 188,00 // Kr. 742,90

Kr. 252,00 // Kr. 1.255,80

AMU-mål 44346 // 2 dage

AMU-mål 46491 // 1 dag

Design og automatisering
af regneark

Anvend informationer
fra internettet til jobbrug

AMU-mål 47215 // 2 dage
Opstillinger og layout af tekst
Kr. 376,00 // Kr. 1.255,80

Kr. 376,00 // Kr. 1.255,80

AMU-mål 47212 // 1 dag

AMU-mål 40750 // 1 dag

Brug af grafik
i tekstbehandling

Præsentation af tal
i regneark

Kr. 188,00 // Kr. 742,90

Kr. 188,00 // Kr. 711,75

AMU-mål 44354 // 1 dag

AMU-mål 40754 // 1 dag

Fletning af dokumenter

Anvendelse af pivot-tabeller

Kr. 188,00 // Kr. 742,90

Kr. 188,00 // Kr. 711,75

Kr. 188,00 // Kr. 742,90

AMU-mål 45859 // 2 dage
Billedredigering
Kr. 376,00 // Kr. 1.255,80

AMU-mål 47293 // 2 dage
E-mail til jobbrug
Kr. 376,00 // Kr. 1.255,80
AMU-mål 40749 // 1 dag
Effektiv anvendelse af
e-mail og kalenderfunktion
Kr. 188,00 // Kr. 711,75

AMU-mål 47214 // 1 dag

AMU-mål 40748 // 1 dag

AMU-mål 46486 // 2 dage

Håndtering og strukturering
af længere tekster

Anvendelse af store
datamængder i regneark

Virksomhedskommunikation
med e-mail

Kr. 188,00 // Kr. 711,75

Kr. 188,00 // Kr. 711,75

Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

AMU-mål 44350 // 1 dag

AMU-mål 49556 // 3 dage

Standartisering af
virksomhedens dokumenter

Anvendelse af sociale medier
i virksomheden

Kr. 188,00 // Kr. 742,90

Kr. 378,00 // Kr. 1.675,25
AMU-mål 48404 // 2 dage
Opbygning af
virksomhedens website
Kr. 252,00 // Kr. 1.193,50

4 gode grunde til at efter- og videreuddanne dig
1. Forbliv en værdifuld medarbejder
Når arbejdsmarkedet udvikler sig, har det også
betydning for din arbejdsplads og dine arbejdsopgaver, og derfor udvikler dit job sig. Ny teknologi,
nye arbejdsmetoder og nye jobfunktioner, betyder
nye forventninger og krav til dine kompetencer. Og
dem erhverver du gennem efter- og videreuddannelse.
2. Få mere i løn
Jo mere du uddanner dig, jo bedre er dine muligheder for at stige i løn. Med en efter- eller videreuddannelse erhverver du nye kompetencer, som
skaber værdi for arbejdspladsen – og det giver
gode argumenter til en lønforhandling.

3. Få dit ønskejob
En efter- eller videreuddannelse øger dine chancer
for at få det job, du drømmer om. Uanset om du er i
job og drømmer om et andet, eller du er ledig og på
jobjagt.
4. Få mere ansvar
Efter- og videreuddannelse kan også hjælpe dig
videre i det job, du har. Med flere kompetencer
kommer muligheden for mere ansvar og andre
arbejdsopgaver. Uddannelse er med andre ord din
mulighed for at påvirke dit arbejde, så det bliver
ved med at være interessant for dig.
Klik ind på vores hjemmeside, og se alle beskrivelserne af kursusindhold, varighed, pris og datoer på
www.kursus.unord.dk
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U/NORD er Nordsjællands største uddannelses- og kursuscenter.
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister – og det
er ikke tilfældigt, at så mange vælger os. Vores undervisere kombinerer høj faglighed med voksenpædagogisk viden og erfaring.
Det giver undervisning af høj kvalitet og stor tilfredshed hos vores
kursister.
U/Nord er en fusion mellem det tidligere Esnord og Knord, og
et af resultaterne er, at vores kursusudbud nu er bredere end
nogensinde. Ud over businesskurserne tilbyder vi også kurser og
uddannelser inden for blandt andet:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Ledelse.
Chaufførområdet.
Industriområdet.
LEAN.
Byggeri.
Og meget mere.

MERE INFO?
Ønsker du yderligere oplysninger om uddannelserne, tilskud,
datoer m.m., eller vil du vide mere om skræddersyet virksomhedsforløb, er du velkommen til at kontakte vores konsulent Kim Vrå på
telefon 40 25 82 46 eller e-mail: kivr@unord.dk
Hvis du ønsker at tilmelde dig til et kursus eller uddannelsesforløb,
kan du sende en e-mail til vores kursusadministration på:
kursusadm@unord.dk eller ringe på telefon 48 29 00 00.

HER FINDER DU OS
HILLERØD

LYNGBY

Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød

05.02.20

Se mere på

Lundtoftevej 93
2800 Kgs. Lyngby

kursus.unord.dk

KURSUSCENTER
T. 48 29 00 00 | W. unord.dk | M. info@unord.dk

