
BLAND SELV inden for U/NORD BUSINESS uddannelsesforløb - Alle forløb fi ndes på positivlisten.

Uddannelsesforløb Dage Start Slut Sted

GRUNDPAKKE
Det er vigtigt, at du har styr på it-værktøjerne i din jobfunktion.
Uddannelsesforløbet er et grundlæggende ”must” i næsten alle jobfunktioner.
Grundlæggende it; Word, Excel, Outlook, PowerPoint samt stress- og konfl ikthåndtering.

15 27.01.20 21.02.20 Hillerød

27.04.20 18.05.20 Lyngby

24.08.20 11.09.20 Hillerød

19.10.20 06.11.20 Lyngby

ADMINISTRATIV IT
Øg dine kompetencer inden for it og stå stærkere på arbejdsmarkedet.  
Uddannelsen er for dig, der gerne vil være administrativ medarbejder, med et digitalt 
fokus.
Videregående it; Word, Excel, billederedigering, grafi k, dataintegration og websites.

15 02.03.20 20.03.20 Hillerød

02.06.20 23.06.20 Lyngby

21.09.20 09.10.20 Hillerød

23.11.20 11.12.20 Lyngby

DETAIL & SALG
Det handler ikke om, hvad du sælger, men hvordan du sælger det! 
Bliv klædt endnu bedre på til et job med salg og kundeservice.
Kommunikation, salg, kundeservice, markedsføring via sociale medier m.m.

15 30.03.20 27.04.20 Hillerød

19.10.20 06.11.20 Lyngby

KONTOR & ADMINISTRATION
Blæksprutte med fokus på administrative opgaver.
Få klarlagt dine kompetencer og pudset formen af, så du er klar til et job som 
administrativ medarbejder.
Skriftlig kommunikation, kundeservice, møde-og konferenceplanlægning, referat- og 
notatteknik og persondatalov.

15 03.02.20 28.02.20 Hillerød

06.05.20 29.05.20 Lyngby

07.09.20 25.09.20 Hillerød

02.11.20 20.11.20 Lyngby

GRUNDLÆGGENDE LEDELSE (GLU)
Styrk din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling.
Du får en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og faci-
litere dagligdagens ledelsesopgaver, du bliver mere bevidst om din ledelsesstil, og får 
teori, du kan relatere til din daglige ledelse.
Situationsbestemt ledelse, kommunikation som ledelsesværktøj, konfl ikthåndtering og 
svære samtaler, samarbejde, medarbejderinvolvering og mødeledelse. 

13 27.01.20 25.03.20 Hillerød

01.04.20 19.06.20 Lyngby

27.08.20 21.10.20 Hillerød

05.10.20 16.12.20 Lyngby

REGNSKAB & ØKONOMISTYRING
Økonomisk overblik og grundig styring af regnskabet.
Vær med til at holde styr på økonomien i virksomheden.
Du får et solidt kendskab til bogføring og få etableret en værktøjskasse inden 
for regnskab. Du lærer samtidig, at anvende Dynamic 365 business Central som 
bogføringsprogram.
Kontoplaner, debit/kredit, moms, afskrivninger, løn, årsafslutning og meget mere.

30 03.02.20 13.03.20 Hillerød

27.04.20 12.06.20 Hillerød

17.08.20 25.09.20 Hillerød

28.09.20 06.11.20 Hillerød

09.11.20 18.12.20 Hillerød

KURSUSCENTER
HILLERØD  |  HELSINGØR  |  FREDERIKSSUND  |  LYNGBY

Vil du høre mere om mulig-
hederne inden for de forskel-
lige uddannelsesforløb, så 
kontakt:

Kursussekretær
Tine B. Riber
T. 48 22 53 03
M. kursusadm@unord.dk

Uddannelseskonsulent
Kim Vrå
T. 40 25 82 46
M. salg@unord.dk For målgruppe, priser, lovgivning m.m. læs mere på 

www.unord.dk


