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Pust nyt liv i din viden
Hvad er ZBC Digitalt Læringscenter? 
ZBC Digitalt Læringscenter er stedet, hvor du kan tage 
et væld af kurser som åbent værksted. Det betyder, 
at du kan komme på kursus, når det passer ind i din 
hverdag, og at du kan sammensætte din uddannelse, 
så den passer til dine fremtidsønsker og behov.
I ZBC Digitalt Læringscenter arbejder du med digitale 
selvinstruerende undervisningsmaterialer i dit eget 
tempo og på det niveau, du ønsker. Hvis du bedst kan 
afse tid til kursus mandage og torsdage, er det det, vi 
aftaler. Eller måske er det bedst i en bestemt uge? Det 
kan også være, at du har svært ved at afse hele dage til 
kursusaktivitet, så er det muligt at opdele kurset i halve 
dage. 

Vi tilpasser undervisningen til dig
Undervisningen foregår uafhængigt af hold. Det giver 
dig fleksibilitet og mulighed for at kombinere dit kur-
susforløb med dit arbejde. Du arbejder selvstændigt 
med digitale undervisningsmaterialer i dit eget tempo, 
inden for det specifikke kursus, du har valgt – uafhæn-
gigt af andre kursister. 
Der er altid en underviser til stede til at vejlede dig, og 
du vil samtidig også have mulighed for at sparre med 
andre kursister i det omfang, du har behov for det. Vi 
tager hele tiden højde for, hvad der giver bedst me-
ning for dig.

Underviserne
I Digitalt Læringscenter møder du et team bestående 
af flere forskellige undervisere med forskellige kom-
petencer og med forskellige tilgange til læring. Men 
vi har én ting til fælles, nemlig at give dig så god en op-
levelse som mulig, hvor vi forsøger at skabe de bedst 
mulige rammer for dig.

Digitalt Læringscenter i 5 byer
Du finder vores Digitale Læringscentre i byerne Kø-
benhavn, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse. I cen-
trene har du fra 2023 mulighed for at planlægge dine 
kurser fleksibelt, hvor du kan veksle undervisningen 
mellem fremmøde i en af de Digitale Læringscentre 
og online deltagelse hjemmefra eller fra jobbet. Dette 
kan give dig noget fleksibilitet i forhold til din under-
visning. Du skal dog som minimum altid deltage 25 % 
af tiden i en af vores Digitale Læringscentre på hvert 
kursus

Digitalt Læringscenter online
Har du ikke mulighed for at komme til en af vores byer i 
dagtimerne, kan du tage en lang række af fagene som 
online fjernundervisning, hvor du vil have adgang til 
undervisningsmaterialerne 24 timer i døgnet.

Fagene tages i et af ZBC’s 
Digitale Læringscentre 
eller online.

Vi underviser
 mandag - fredag kl. 8.00 til 15.30. 

Du kan tage langt de fleste af fagene 
som online undervisning, når det 
passer dig. De fag, der ikke kan tages 
online, er markeret med  *.
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Vælg mellem et væld af kurser
Du vælger og sammensætter selv det eller de fag, 
som DU har brug for, tilrettelægger selv din undervis-
ning og bestemmer også selv, hvornår du ønsker at 
tage kursusdagene. Lige nu tilbyder vi mere end 140 
forskellige kurser inden for nedenstående områder:

• Almene fag
• Handel og Kundeservice
• Web og SoMe
• IT
• Kommunikation, Oplæring og Planlægning
• Lager, Logistik og Transport
• Lean
• HR, Ledelse og Projekt
• Regnskab / Økonomi.

Ved at klikke på kursernes titler på de efterfølgende 
sider kommer du direkte ind på kurset på vores 
kursusside, hvor du kan læse mere om indhold, pris 
og tilmelde dig. 



5

Almene fag
Få vurderet dine færdigheder 
Vurdering af basale færdighe der 
  0,3 dag l 40131*
Du kan her få vurderet dine færdigheder i læsning, skrivning, 
stavning, regning eller matematik og efterfølgende få en vejled-
ningssamtale. Dine resultater og samtalen er personlig, og giver 
dig indsigt i, om du har brug for mere undervisning i dansk eller 
matematik i forhold til din fremtidige opkvalificering.

Sprog
Jobrelateret fremmeds prog    med basalt o rdfor råd 
5 dage l 44979
Lær basale ord og vendinger, du kan bruge situationsbestemt i dit 
daglige arbejde, på et givent fremmedsproget. Undervisningen 
tager udgangspunkt i målgruppe, sted og medie.
Dette kursus tager udgangspunkt i, at du ønsker at styrke dit 
engelsk. Ønsker du at lære et andet sprog, er du velkommen til at 
kontakte os.

Regning & Matematik
Vi udbyder 4 fag inden for regning og matematik.  
Kontakt os gerne, hvis du har ønsker til et bestemt fagligt indhold

Grundlæggende faglig regn ing  
2 dage | 45215 *
Har du brug for at få genopfrisket eller styrket din grundlæggende 
regning i forbindelse med dine arbejdsopgaver, så kan dette 

kursus måske være noget for dig. Her arbejdes med de fire regne-
arter, som er afgørende ved fx overslag- og tilbudsgivning. Herud-
over byder indholdet på procenter, promiller, brøker og forholds-
regning. Der er ingen deltagerbetaling på dette kursus.

Grundlæggende faglig regn ing  
2 dage | 47668 *
Er der stadig ikke helt styr på de fire regnearter eller procentreg-
ningen, så får du med dette kursus muligheden for at styrke og 
videreudvikle dine færdigheder. Vi anbefaler, at du først tilmelder 
dig kurset 45215 Grundlæggende faglig regning.

Grundlæggende faglig matem atik   
3 dage | 45347 *
Få genopfrisket eller styrket din grundlæggende matematik i 
forbindelse med dine arbejdsopgaver. Emner som geometriske 
figurer, rumfang, arealer, formler og ligninger er på programmet. 
Bemærk, at du med fordel kan tage kurset 45215 grundlæggende 
faglig regning, inden du går i gang med dette kursus. Der er 
ingen deltagerbetaling på dette kursus. 

Grundlæggende faglig matem at  ik 
3 dage | 47669 *
Dette kursus er en overbygning til 45347 - Grundlæggende faglig 
matematik, hvor vi bygger videre på de færdigheder, du har lært 
indtil nu inden for fx geometriske figurer, rumfang, arealer, formler 
og ligninger. 

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

Styrk dine 
kompetencer i de 
almene fag.
Har du glemt den grund-
læggende matematik? Må-
ske driller det, når du skal 
udregne procenter eller 
dividere. Vores kurser får 
dig godt tilbage på sporet 
igen.

https://kurser.zbc.dk/kursus/vurdering-af-basale-faerdigheder
https://kurser.zbc.dk/kursus/jobrelateret-fremmedsprog-med-basalt-ordforraad
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik
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Handel og kundeservice
Salg
Salgsteknik for salgs- og servicemeda rbejd ere  
2 dage | 40003
Har du lyst til at arbejde med, eller måske bare 
genopfriske, de grundlæggende teknikker inden for 
salg og kundeservice? Det kan du på dette kursus, 
hvor vi også kommer ind på, hvordan de forskellige 
teknikker bruges i det direkte arbejde.

Personligt salg - kundens behov og  løsn ing er 
3 dage | 46472 
Få kendskab til brugbare salgsteknikker, der virker, 
når du skal afdække kunders behov og præsentere 
en løsning.

Mersalg  i butikk en 
2 dage | 46128 
Engagement, spørgeteknikker og produktviden er 
tre grundelementer i salgssituationer. En god dialog 
og optimale løsningsforslag giver positive købsople-
velser og skaber mersalg til butikken.

Kundeservice og konflikthåndte-
ring
Kundeservice i de tailhandl en  
2 dage | 45350 
God service er et vigtigt konkurrenceparameter, når 
du skal tiltrække og fastholde kunder. 
Det kan derfor være en god idé at bruge et par dage 
på at få genopfrisket eller måske blive inspireret til, 
hvordan du som medarbejder yder den service, 
som stemmer overens med butikkens koncept og 
serviceprofil.

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 
1 dag I 45389
Hvem har ikke brug for effektive teknikker, når den 
svære samtale pludselig dukker op? Kom på kursus 
og bliv klædt på til, hvordan du bl.a. kan afkode 
kropssprog og vanskelige kundesituationer.

Online kundeservice og  -rådgivn ing  
2 dage | 47189 
Her har vi fokus på, hvordan du kan håndtere kom-
munikationen gennem forskellige online platforme 
som eksempelvis sociale medier og nyhedsbreve. 
Du bliver ligeledes opdateret på regler og lovgiv-
ning i forbindelse med rådgivningen.

Fra ufaglært til faglært  
inden for Detail
Kurserne er beregnet til dig, der ønsker at blive 
faglært inden for Detail. Du har måske arbejdet flere 
år i detailbranchen, men har aldrig fået papir på dine 
kompetencer. Når du har gennemført kurserne, skal 
du til en afsluttende fagprøve. Såfremt du ønsker at 
blive faglært, råder vi dig til at tage en snak med os 
først.

Købmandsskab og forståelse i detail  
20 dage 48253
Få kendskab til detailhandlens karakteristika og 
principper for godt købmandsskab. Talforståelse i 
forhold til avance, omkostninger, omsætning, kalku-
lationer, svind og meget mere er centralt på kurset.
Dette kursus svarer til første del af grundforløb 2 på 
Detail

Salg og kommunikation i detailhandlen 
20 dage 48254
Udover varekendskab består godt købsmandsskab 
også af målrettet kommunikation, markedsføring og 
økonomi, og det er præcis omdrejningspunkterne 
her sammen med analyse, planlægning samt lovgiv-
ningsmæssige retningslinjer. Dette kursus svarer til 
anden del af grundforløb 2 på Detail

https://kurser.zbc.dk/kursus/salgsteknik-for-salgs-og-servicemedarbejdere
https://kurser.zbc.dk/kursus/personligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://kurser.zbc.dk/kursus/mersalg-i-butikken
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice-i-detailhandelen
https://kurser.zbc.dk/kursus/konflikthaandtering-for-salgsmedarbejderen_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/online-kundeservice-og-raadgivning
https://kurser.zbc.dk/kursus/koebmandskab-og-forretningsforstaaelse-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/salg-og-kundekommunikation-i-detailhandelen
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Salg og varer 
15 dage I 47635
Styrk din kundebetjening med dialog, vejledning, 
reklamationsbehandling og personligt salg – det bi-
drager positivt til din salgsoptimering. Dette kursus 
svarer til første del af hovedforløbet på Detail

Konceptforståelse og drift i detailhandlen 
15 dage I 47637
På dette kursus er der fokus på den røde tråd mel-
lem bl.a. butiksprofilen, koncept, salgskanaler, orga-
nisering og arbejdsopgaver. Vi kommer selvfølgelig 
også ind på vigtige faktorer som varesortiment, ind-
retning og ikke mindst markedsføring og økonomi. 
Dette kursus svarer til anden del af hovedforløbet på 
Detail

Analyse og trends
Markedsanalyse i detail- og ha ndelserhvervet  
3 dage | 40001 
Markedsføring er vigtig, og skal den ramme rigtigt, 
er det en god idé at lave en markedsanalyse først. 
Det giver vi gode tips og tricks til på dette kursus –
og selvfølgelig kommer vi også ind på de gældende 
love og regler på området.

Trends og livsst il hos forbrugeren i detailhand-
len 
1 dag l 45925
Bliv klædt på til at møde de kunder, der har mere 
individuelle ønsker til deres forbrug, bl.a. via vejled-
ning inden for nyeste tendenser. Herudover kommer 
du på forkant med bl.a. brancheglidning og hvilke 
effekter det har på forbrugsmønstre, produktsam-
mensætning og kundevejledning.

B2B-handel
Rådgiverrollen ind enfor B2B- handel 
2 dage l 46685
Få forretningsmæssig forståelse for værdikæder 
og processammenhænge, som kan styrke dig i din 
rådgivende funktion i forhold til leverandører og 
kunder, fx i forhold til sortiment og set-up omkring 
indkøb, logistik, lager og distribution. Du kan såle-
des rådgive i forhold til den samlede forretning.

Produkt- og kundevejledningi handelsvirksom-
heden 
2 dage I 47193
Dette kursus hjælper dig godt på vej mod, hvordan 
du kan vurdere kundens præference- og købsad-
færd i jeres dialog.

Bæredygtigt indkøb 
2 dage | 49683
Kurset giver dig værktøjer til at kunne udvikle en 
bæredygtig indkøbspraksis. Du kommer således ind 
på mijøkrav, mærkniingsordninger, certificeringer, 
livscyklusanalyser, beregning af totale omkostnin-
ger, genanvendelse af produkter og materialer, den 
tredobbelte bundlinje

Styrk dine kompetencer 
inden for salg, indkøb og 
markedsføring.

https://kurser.zbc.dk/kursus/salg-og-varer
https://kurser.zbc.dk/kursus/konceptforstaaelse-og-drift-i-detailhandelen
https://kurser.zbc.dk/kursus/markedsanalyse-i-detail-og-handelserhvervet
https://kurser.zbc.dk/kursus/trends-og-livsstil-hos-forbrugeren-i-detailhandlen
https://kurser.zbc.dk/kursus/trends-og-livsstil-hos-forbrugeren-i-detailhandlen
https://kurser.zbc.dk/kursus/raadgiverrollen-indenfor-b2b-handel
https://kurser.zbc.dk/kursus/produkt-og-kundevejledning-i-handelsvirksomheden
https://kurser.zbc.dk/kursus/produkt-og-kundevejledning-i-handelsvirksomheden
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Web og SoMe
Sociale medier 
som kommunikationskanal i detail  
1 dag l 47341
Få kendskab til, hvordan du bedst bruger de sociale 
medier inden for detailhandlen, så du kommunikerer 
og deler viden og oplysninger, der er relevant for 
dine kunder.

Tekster til n ettet - formulering og opbygning  
2 dage | 47301 
På dette kursus arbejder du med at skrive og redi-
gere søgemaskineoptimerede tekster, der er tilpas-
set online medier, så du får et brugervenligt resultat. 

Grafik og  tekster til virksomhedens webside  
2 dage I 45383
På disse to dage arbejder du med værktøjer, som 
kan bruges til bl.a. redigering og formatering af 
tekster og billeder til jeres hjemmeside. Det giver 
dig et godt indblik i både valg af virkemidler samt 
muligheder og begrænsninger, når de vises på en hj 
emmeside.

https://kurser.zbc.dk/kursus/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/tekster-til-nettet-formulering-og-opbygning
https://kurser.zbc.dk/kursus/grafik-og-tekster-til-virksomhedens-webside
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IT
Grundlæggende IT 
Brug af pc på arbejdspladsen  
3 dage | 45565
Dette grundlæggende IT-kursus hjælper dig godt i 
gang med at få glæde af din PC. Du får den basale 
viden om funktionerne, og hvordan du kommer 
godt i gang - kurset kaldes ofte ”tænd-og-sluk” 
kurset. 

Jobrelateret brug af sty resystemer  på PC 
2 dage | 44371
Målet med dette kursus er at lære brugerfladen i 
Windows 10 at kende. Der undervises i, hvordan du 
opretter dokumenter og mapper - og ikke mindst, 
hvordan du gemmer, flytter, kopierer og genfinder 
dine filer.

Søg og anvend informationer fra internettet 
1 dag I 49770
Få tips til, hvordan du smartest skriver dine søgeord, 
så du får de resultater frem, du er på udkig efter. 
Kurset giver dig også viden om sikkerhed i forbind- 
else med søgning og handel på nettet, samt viden 
om ophavsrettigheder og hvordan du vælger stærke 
passwords. 

Intro til digitalisering – i produktionen 
5 dage | 49263
Produktionen bliver løbende mere digitaliseret. 
Med dette kursus får du mulighed for at sætte dig 
ind i nogle af de digitale tiltag, som du kan opleve 
på din arbejdsplad s. 

Tekstbehandling / Word i praksis
Indskrivning og formateri ng af mindre tekster  
2 dage | 47217
Få styr på din sideopsætninger, når du skriver i 
Word. På dette kursus lærer du de basale ting i for-
bindelse med at skrive og redigere tekster.
Funktioner som stavekontrol, sletning, kopiering og 
flytning af tekster er også en del af kurset. 

Opstillin ger og layout i tekst  
2 dage | 47215
Brug Word, når du skal lave professionelle og præ-
sentable opstillinger og layout i dine materialer som 
fx breve, mødeindkaldelser, referater eller produkt-
blade.

Fletning af dokument er til masseproduktion  
1 dag | 44354
Microsoft Word har flettefunktioner, som gør det 
lettere og hurtigere at få klaret opgaver som fx 
brevfletning. Har du brug for smartere måder at løse 
dine store masseforsendelser på, så er dette kursus 
måske noget for dig. 

Håndtering og struktu rering af længere tekster 
1 dag | 47214
Skab overblik i dine rapporter, vejledninger og 
håndbøger ved at bruge en række af de smarte 
funktioner i Word. Muligheder som indholdsforteg-
nelse, krydshenvisninger, fodnoter samt sidehoved 
og -fod er en del af undervisningen på dette kursus.

Her får du muligheden for 
at styrke dine kompetencer 
inden for IT og gøre dig selv 
mere attraktiv på arbejds-
markedet.
 
Vi har et bredt udvalg af IT-kurser, 
fx PowerPoint, Word, Excel, der går 
i dybden med det, du har behov 
for at lære i forhold til fremtidens 
arbejdsmarked.

https://kurser.zbc.dk/kursus/brug-af-pc-paa-arbejdspladsen
https://kurser.zbc.dk/kursus/jobrelateret-brug-af-styresystemer-paa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/soeg-og-anvend-informationer-fra-internettet
https://kurser.zbc.dk/kursus/intro-til-digitalisering-i-produktionen
https://kurser.zbc.dk/kursus/indskrivning-og-formatering-af-mindre-tekster
https://kurser.zbc.dk/kursus/opstillinger-og-layout-i-tekst
https://kurser.zbc.dk/kursus/fletning-af-dokumenter-til-masseproduktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-og-strukturering-af-laengere-tekster
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Standar disering  af virksomhedens dokumenter 
1 dag | 44350
Har du eller virksomheden brug for at få ensrettet 
jeres materialer, så der er genkendelighed mellem 
de dokumenter, der sendes ud? Brug af standardi-
seringsfunktioner og skabeloner i Word kan hjælpe 
dig godt på ve j.

Samarbejde om dokumenter  
1 dag | 40776
Det sker ofte, at flere skal arbejde i samme doku-
ment, og det kan give udfordringer. På dette kursus 
lærer du, hvordan I nemt kan samarbejde elektronisk 
om fælles dokumenter, bl.a. ved versionsstyring. 

Effektiv  anvendelse af tekstbehandling 
1 dag | 40755
Arbejder du meget i Word, giver dette kursus dig 
mulighed for at vurdere, hvilke funktioner du med 
fordel kan bruge, fx med tekstopstilling og visualise-
ring. Og er I flere, der arbejder i de samme doku-
menter, er der tips til deling af dokumenter. 

Dynamiske be regninger og diagrammer i et b 
1 dag | 40775
Få tips og tricks til, hvordan du kan udnytte funk-
tionaliteten i de applikationer, du allerede har i dit 
Word-program. De er med til at gøre dine opgave-
løsninger lettere, når du fx arbejder med beregnin-
ger, der skal indgå i rapp orter.

Effe ktive, individuelle brugerflader 
1 dag | 40022
Dette er kurset, hvor du lærer at tilpasse menuer, 
værktøjslinjer og skabeloner alt efter hvilke opgaver, 
du skal løse. Kurset tager udgangspunkt i Word. 

Elektronisk korrektur med PDF  
1 dag | 40804* 
Lær, hvordan du smart kan bruge funktioner som 
kommentarer og opmærkning i PDF-dokumenter. 
Webbaseret møderum for korrekturgennemgang er 
også en del af dette kursus. Kurset tager udgangs-
punkt i Adobe Acrobat. 

Tastaturbetj ening ved brug af 10-fingersystem 
3 dage | 47216
Word er udgangspunktet for dette kursus, hvor du 
har mulighed for at lære 10-fingersystemet, også 
kaldet blindskrift. Udover at blive effektiv på tasterne 
i skriveprocessen får du også kendskab til de mange 
genveje, der ligger i systemet.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/standardisering-af-virksomhedens-dokumenter
https://kurser.zbc.dk/kursus/samarbejde-om-dokumenter
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektiv-anvendelse-af-tekstbehandling
https://kurser.zbc.dk/kursus/dynamiske-beregninger-og-diagrammer-i-etb
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektive-individuelle-brugerflader
https://kurser.zbc.dk/kursus/elektronisk-korrektur-med-pdf
https://kurser.zbc.dk/kursus/tastaturbetjening-ved-brug-af-10-fingersystem
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Mail / Out look i praksis
E-mail til  jobbrug 
2 dage | 47293
På dette kursus får du den grundlæggende viden om mulighederne i Outlook til 
interne og eksterne opgaver, fx brugen af links, vedhæftning af filer og chat. 

 Effektiv anvende lse af e -mail- og  kalen derstyring 
1 dag | 40749
Outlook er for mange en god hjælper i hverdagen, både når det kommer til ka-
lenderstyring og e-mails til omverdenen. Har du brug for at få genopfrisket eller 
bare få mere viden om de smarte funktioner i Outlook, så er dette kursus måske 
noget for dig.

Præsentation / PowerPoint og Desktop Publisher i 
praksis
A nvendelse af præsentationsprogrammer  
2 dage | 44373
Få dit budskab klart og tydeligt frem ved brug af PowerPoint. Systemet giver dig 
mulighed for at lave en professionel fremstilling af de informationer, du skal for-
midle, og kurset giver dig tips og tricks til, hvordan du kan bruge de funktioner, 
der kan passe til din præsentation .

Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program 
2 dage I 49799
Dette system hjælper dig med at få et godt resultat, når du fx skal udarbejde virk-
somhedens grafiske salgs- og præsentationsmateriale, både til online og udskrift. 
Der undervises i Desktop Publishing. 

Billede og video
Brug af grafik i et te kstbehandlingsprogram  
1 dag | 47212
Med udgangspunkt i Word undervises i mulighed erne for at bearbejde og bruge 
billeder og andre grafiske elementer i dine dokumenter, fx i form af tekstbokse, 
figurer eller i at få forskellige diagrammer til at spille sammen med teksten i dine 
dokumenter. 

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 
2 dage | 45859 *
Billeddokumenter bruges i mange arbejdsopgaver og situationer. Dette kur-
sus giver dig tips og tricks til, hvordan du kan redigere dine billeder, inden du 
skal bruge dem til fx e-handel, hjemmesiden, dokumentationsmaterialer eller i 
foldere. 

Grundlæggende videooptagelse og redigering 
2 dage I 48754
Film som præsentationsmateriale, instruktion, undervisning, teknisk dokumenta-
tion, m.v. – vi bruger dem til mange formål, og det er en fordel at kunne redigere 
for evt. justeringer eller småfejl inden de offentliggøres. Du kan her lære de 
grundlæggende elementer, herunder også de forskellige formater, som filmene 
kan gemmes i. 

Regneark / Excel i praksis
Oprette og anvende regneark 
1 dag I 49825
Her arbejder vi med Excel på grundlæggende niveau, og du lærer at oprette og 
bruge systemet og de mange muligheder, herunder sortere og filtrere data som 
fx kundelister og varefortegnelser m.v.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/e-mail-til-jobbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektiv-anvendelse-af-e-mail-og-kalendersystemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-praesentationsprogrammer
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-af-publikationer-i-et-dtp-program
https://kurser.zbc.dk/kursus/brug-af-grafik-i-et-tekstbehandlingsprogram
https://kurser.zbc.dk/kursus/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-videooptagelse-og-redigering
https://kurser.zbc.dk/kursus/oprette-og-anvende-regneark
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Anvende regneark til beregninger og præsentation 
2 dage I 49826
Dette er efterfølgeren til kursus 49825, hvor du lærer lidt flere funktioner som ek-
sempelvis, hvordan du opretter formler og formaterer ark, så materialet fremstår 
både overskueligt og præsentabelt.

Design og automatisering  af regneark  
2 dage | 44346 
Dette kursus vil hjælpe dig, der ofte arbejder med komplekse opgaver i form af 
data fra flere forskellige regneark samtidig. Her er gevinster at hente i forhold til 
arbejdsopgaver, der skal automatiseres. Der undervises i Mic rosoft Excel. 

Præsentation af tal  i regneark  
1 dag | 40750
På dette kursus bliver du introduceret til forskellige måder at præsentere data på. 
Du vil få kendskab til forskellige værktøjer, der kan skabe et godt overblik, hvis 
du arbejder med store datamængder. 
Du vil kunne præsentere dine data i forskellige diagramme r.

Anvendelse af  pivottabeller  
1 dag | 40754 
Med udgangspunkt i Excel lærer du at håndtere store mængder data ved hjælp 
af pivot-tabeller. Du kommer helt tæt på kriterier og hvilke funktioner, der vil 
være tilgængelige, når du først arbejder med pivot. Et godt værktøj for dig, der 
arbejder med statistik og analyse. 

Anvendelse af store datamængder i regneark  
1 dag | 40748 
Excel er udgangspunktet, når vi sætter fokus på smarte måder at håndtere store 
mængder data, fx at samle eller opsplitte tabeller. Har du samtidig behov for at 
kunne analysere dine data, kan dette kursus absolut anbef ales. 

Anvendelse af regneark  til statistik  
1 dag | 41371
Dette kursus kan have interesse for dig, der arbejder med statistik. Excel danner 
baggrund for, hvordan du smart kan bruge dine statistiske materialer i et reg-
neark. Du får tips og tricks til at bearbejde, opstille og præsentere data på en 
professionel måde. 

Database / Access i praksis
Anvendelse af da tabase i jobbet  
2 dage | 49327* 
Har du brug for mere viden om søgemuligheder, opbygning, opdatering og 
styring af en database samt hvordan du importerer og eksporterer data, er dette 
kursus noget for dig. Der undervises ud fra Microsoft  Access. 

Oprettelse af dat abase til jobbrug  
2 dage | 44337 
Her lærer du om databasedesign, og hvilke tanker du skal gøre dig i forbindelse 
med oprettelse af en ny database. Du lærer selvfølgelig også at oprette en da-
tabase fra bunden, og hvordan du kan bruge data fra andre databaser i den nye 
database. Udgangspunktet er Microsoft Access.

Oprette brugerflader og uds krifter i database  
2 dage | 44340 
Lær at lave brugervenlige skærmbilleder og -flader, så antallet af fejlindtastninger 
minimeres. Kurset byder også på viden om, hvordan du integrerer dine data fra 
databasen til fx Excel eller Word. Undervisningen tager udgangspunkt i Micro-
soft Access.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/anvende-regneark-til-beregninger-og-praesentation
https://kurser.zbc.dk/kursus/design-og-automatisering-af-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/praesentation-af-tal-i-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-pivot-tabeller
https://kurser.zbc.dk/kursus/Anvendelse-af-store-datamaengder-i-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-regneark-til-statistik
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-database-i-jobbet
https://kurser.zbc.dk/kursus/oprettelse-af-database-til-jobbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database
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Arbejdet i skyen / Office 365 
Anvendelse af elektronisk  samarbejdsrum  
1 dag | 46490 
Få inspiration til, hvordan jeres team bedst kan dele 
og udveksle information i jeres fælles opgaveløsning 
ved hjælp af online muligheder. Dette kursus bidrag- 
er til jeres fleksibilitet og udviklingsmuligheder, og 
hvordan I kan samarbejde i ”skyen” på en eff ektiv 
måde.

Arbejdet mellem administrative 
systemer
Integr ation af data  mellem admin istrati ve IT-sy-
stemer  
2 dage | 45782 
Lær at genanvende og integrere data mellem en 
række forskellige IT-systemer, fx Excel, PowerPoint, 
Access og Word, eller måske regnskabspro grammet 
og Excel.

GDPR og IT-sikkerhed
Håndtering  af personoplysninger  
2 dage | 48653 
Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis personop-
lysninger ikke håndteres i overensstemmelse med da-
tabeskyttelsesforordningen. På disse dage bliver du 
skarp på at skelne mellem almindelige og følsomme 

oplysninger, og du får inspiration til at fastlægge for-
delagtige procedurer i jeres administrative opgaver, 
herunder håndtering af databrud.

GDPR og IT-sikkerhed 
2 dage I 49627
Datasikkerhed er afgørende i vores hverdag, og det 
er vigtigt, at jeres virksomhed har solide procedurer, 
der sikrer korrekt håndtering af data i jeres IT-system- 
er. Med kurset her bliver du det skarpe bindeled 
mellem ledelsen/DPO og de administrative medar-
bejdere, der dagligt arbejder med personfølsomme 
oplysninger.

Datahåndtering for administrative 
medarbejdere 
3 dage I 49755
Vi arbejder dagligt med mange former for data på 
kryds og tværs i virksomhed- en, og de skal behand-
les i overensstemmelse med gældende lovgivning, 
dataetik og sikkerhed. På kurset arbejdes med for-
skellige datatyper, herunder styring og brug af data, 
der understøtter jeres arbejdsprocesser, overblik og 
udvikling.

Håndtering af data i virksom hedens IT-systemer  
2 dage | 45563 
Datahåndtering i virksomhedens IT-systemer er vigtig 
- og det skal ske efter gældende regler og lovgivning. 
Ud over datahåndtering og beskrivelse af dataflow, 
sættes der også fokus på betydning og konsekvens af 
gyldige kontra ugyldige  data.

https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-elektronisk-samarbejdsrum-paa-job
https://kurser.zbc.dk/kursus/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-personoplysninger
https://kurser.zbc.dk/kursus/gdpr-og-it-sikkerhed
https://kurser.zbc.dk/kursus/datahaandtering-for-administrative-medarbejdere
https://kurser.zbc.dk/kursus/datahaandtering-for-administrative-medarbejdere
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
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Kommunikation, oplæring og planlægning
Kommunikation
Kundeservice i administrat ive funkt ioner 
1 dag | 47296 
Lær at inddrage forskellige former for kommunika-
tive værktøjer i kundeservicefunktionen. Du bliver 
desuden klædt på til at håndtere konfliktsituationer 
samt udpege kundetyper.

Kommunikation og feedback  i administrativt 
arbejde 
1 dag | 47297
Her lærer du at aflæse kropssprog, anvende aktiv 
lytning og relevante spørgeteknikker samt give kon-
struktiv feedback, så jeres kommunikative opgaver 
løses bedst muligt. Teknikkerne vil kunne hjælpe 
dig med at kommunikere optimalt i forhold til målgr 
uppe og opgave. 

V ærdibaserede arbejdspladse r 
2 dage | 45368
Vil du være med til at udvikle, formulere og imple-
mentere virksomhedens værdier, så kig nærmere 
her. Dette kursus tager udgangspunkt i værdibaseret 
ledelse, hvor vi også arbejder med at identific ere 
interessenter til virk somheden.

Personlig udvikli ng til arbejde og uddannelse  
5 dage | 45362 
Få større indsigt i egne kompetencer og find en 
retning for din videre udvikling. Du bliver klædt på til 
at imødekomme udvikling og forandring på arbejds-
pladsen og får en indsigt i vaner, kultur og værdier.

Skriftlig kommunikation
Skriftlig kom munikation - sprog og sprogbrug 
2 dage | 47299 
På dette kursus vil du blive styrket i at skrive et 
retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk 
afhængigt af det medie, det skal bruges til.

Tekster på p apir - formulering og opbygning  
2 dage | 47300 
Her lærer du at formulere tekster ud fra en given 
målgruppe. Du får også muligheden for at arbejde 
med opsætningen af eksempelvis trykte dokumen-
ter, hvormed I kan sikre et fælles grundlag for den 
skriftlige kommunikation i virksomheden. 

Referat- og notatteknik  
1 dag | 47298 
Lytte- og notatteknik er grundelementer, når du skal 
fastholde det væsentlige fra møder og samtaler mv. 
Forskellige referattyper, opbygning og sprogbrug 
skal afstemmes i forhold til det, mate rialet efterføl-
gen de skal bruge til.

Oplæring
Sidemandsoplæring  
2 dage | 40373 
Når der skal rykkes rundt på arbejdsopgaverne, har 
det stor værdi at blive sat godt ind i de nye opga-
ver. På dette kursus får du indsigt og værktøjer til, 
hvordan du bedst kan hjælpe dine kolleger med de 
forestående opgaver.

EUD praktikvejledning for den daglige oplærer 
1 dag I 49234
Få tips og tricks til, hvordan I kan få det bedste 
samspil og udbytte under uddannelsesperioden, fx: 
hvordan I modtager eleven/lærlingen, så han/hun 
føler sig velkommen, og hvordan du kan give råd og 
vejledning, så den unge hurtigt bliver en medspiller 
og en god kollega.

https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice-i-administrative-funktioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-og-feedback-i-administrativt-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-og-feedback-i-administrativt-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdibaserede-arbejdspladser
https://kurser.zbc.dk/kursus/personlig-udvikling-til-arbejde-og-uddannelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/skriftlig-kommunikation-sprog-og-sprogbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/tekster-paa-papir-formulering-og-opbygning
https://kurser.zbc.dk/kursus/referat-og-notatteknik
https://kurser.zbc.dk/kursus/sidemandsoplaering
https://kurser.zbc.dk/kursus/eud-praktikvejledning-for-den-daglige-oplaerer
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EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige 
1 dag | 49580
På dette kursus sætter vi fokus på regler og retningslinjer for 
den uddannelsesansvarlige samt hvilke arbejdsopgaver, der er 
forbundet med at være uddannelsesansvarlig

Planlægning
Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 
2 dage I 45986
Planlægning kan være en vigtig del af dine arbejdsopgaver, 
men hvordan gribes de smartest an? Vi kommer tæt på rele-
vante værktøjer og metoder, som du kan bruge i dit arbejde, 
både til selve beskrivelsen og ved løbende justeringer og 
opfølgning. Samtidig får du indblik i, hvornår det kan være en 
fordel at løse en opgave på arbejdspladsen, samt hvilke der kan 
varetages på distancen, fx hjemmearbejdspladsen.

Møde- og  webinartilrettelæggelse 
2 dage I 49773
Bliv skarp på tilrettelæggelse og de tilhørende administrative 
opgaver, når det kommer til møder og webinarer. Du får indblik 
i de forskellige mødetyper og arbejdsforme, herunder omfan-
get af potentielle tekniske udfordringer. Herudover præsenteres 
du for tids- og handlingsplan, dagsorden og konferencepro-
gram, samt facilitering af den tek niske afvikling af onlinemød er.

Effektiv og skarp 
kommunikation!
Vores kommunikationskurser 
lærer dig at skære en tekst 
og udarbejde den fængende 
præsentation, at træne teknik-
ker og færdigheder i at blive 
en sublim kommunikatør.

https://kurser.zbc.dk/kursus/Arbejdsplanlaegning-i-den-administrative-funktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/moede-og-webinartilrettelaeggelse
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Lager, logistik og transport
Lager
Kundebetjening - lager 
3 dage | 45078 
Med dette kursus opnår du værktøjer til at håndtere 
kundebetjeningen i en lagerfunktion. Der kan være 
tale om telefonbetjening, personlig betjening samt 
hvordan du behandler rekla mationer og skriftli ge 
beskeder.

Logistik
Logistik og samarbejde  
5 dage | 45097 
Her har du mulighed for at opnå en større forståelse 
for virksomhedens samlede logistik, hvor du vil 
arbejde med både lager, produktion og logistik. 
Hvis du har interesse i leveringssikkerhed, styring af 
lagerstørrelser, flaskehalsproblemer etc., så er dette 
kursus noge t for dig.

Organisait on og samarbejde i transporterhver-
vene 
2 dage | 45646*
Ønsker du større indsigt i ledelses- og styringsfor-
mer i transportvirksomheder, så er dette kursus 
relevant for dig.

Udvi kling og teknologi i transporterhvervene  
2 dage | 45647
Har du interesse i flådestyring, logistiksystemer, 
kompetence- og teknologisk udvikling samt foran-
dringsprocesser, så vil dette kursus være interessant 
for dig.

Logis tik og organisation i transporterhvervene  
5 dage | 47721*
Med dette kursus får du et indblik i den enkelte 
jobfunktions rolle i logistik- og forsyningskæden. 
Du får indsigt i håndtering af forandringsprocesser, 
kommunikations- og informationsgange samt orga-
nisations-  og ledelsesformer.

Transport
Køre- og hviletidsregler 
1 dag l 44722
Få styr på gældende køre- og hviletidsregler for 
godstransport og/eller personbefordring, så du 
kan varetage transportopgaver, såvel nationalt som 
internationalt.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/kundebetjening-lager
https://kurser.zbc.dk/kursus/logistik-og-samarbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/organisation-og-samarbejde-i-transporterhvervene
https://kurser.zbc.dk/kursus/organisation-og-samarbejde-i-transporterhvervene
https://kurser.zbc.dk/kursus/udvikling-og-teknologi-i-transporterhvervene
https://kurser.zbc.dk/kursus/logistik-og-organisation-i-transporterhvervene
https://kurser.zbc.dk/kursus/koere-og-hviletidsregler
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Brug af takograf og takografkort 
1 dag | 49854
Med dette kursus kan du blive opdateret på brug af 
takograf, diagramark og takografkort efter gældende 
regler.

Sundhed for erhvervschauffører  
1 dag l 45870 
Tid til forandringer, der giver dig et bedre helbred og 
arbejdsmiljø? Omdrejningspunktet her er dine vaner i 
forhold til bl.a. kost, rygning, søvn og stress. Bliv klo-
gere på hvad du kan gøre for at skrue op for dit velbe-
findende, og ikke mindst hvordan du forankrer de nye 
vaner i dit chaufførliv.

Sundhed, sikkerhed, service og logistik 
3 dage | 45107
På dette kursus kan du få viden til at mindske arbejds- 
og belastningsskader og styrke din sundhed og der-
ved opnå et bedre arbejdsmiljø og -liv.

International godstransport 
5 dage |43959 
Dette er kurset for dig, der arbejder med eller ønsker 
at arbejde med international godstransport og eksport-
kørsel. Kurset er relevant for både chauffører, admini-
strative medarbejdere og mellemledere.

Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik 
5 dage | 48736
Du opnår kendskab og viden om branche- og forret-
ningsforståelse, love, regler, aftaler samt materiel og 
trafiksikkerhed inden for flextrafik.

Kommunikation
 Kunde/Leverandørforhold for operatører 
1 dag | 45363
Her har du muligheden for udvikle både dig selv og dit 
arbejdsområde i virksomheden bl.a. ud fra et  fornyet 
kommunikationsperspektiv - måske det også er noget 
for  dig? 

Kundeservice 
3 dage l 45261
Få styrket servicen og den direkte kontakt med jeres 
mangeartede kundegrupper, så du møder kunden 
i øjenhøjde, herunder også kunder med forskellige 
typer af handicap. Du lærer at aflæse den enkeltes 
adfærd, og får kendskab til almindelige salgspsykologi-
ske metoder.

 

https://kurser.zbc.dk/kursus/sundhed-for-erhvervschauffoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeleverandoerforhold-for-operatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice
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Lean
Lean i administration
Lean i administrative funktioner 
1 dag | 40370
Work smarter not harder - brug Lean-processer i dit 
daglige arbejde. Ved hjælp af simple Lean-værktøjer 
kan du optimere en række af dine arbejdsgange, som 
minimerer spild og giver dig bedre tid til andre op-
gaver. Med dette kursus bliver du også bekendt med 
fundamentet for Lean, nemlig de 5 principper, og 
kurset egner sig derfor godt, hvis du har brug for  en 
introduktion til Lean. 

Optimering ved 5S af den administrative funktion 
1 dag | 40371
Her får du kendskab til, hvordan du kan analysere de 
administrative arbejdsgange på din arbejdsplads. Du 
kan herudfra, i samarbejde med andre, planlægge og 
gennemføre en optimeringsproces på området ved 
hjælp a f Lean-værktøjet 5S.

Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 
2 dage I 40372
Få kendskab til værdistrømsanalyser og metoderne 
bag, så du med dette afsæt kan få blik for både dine 
og teamets administrative opgaver, og I sammen kan 
effektivisere jeres mange arbejdsprocesser.

Lean i produktion
Anvendelse af 5S modellen for operatører 
2 dage | 43937
På kurset arbejder du med 5S mål- og resultatstyrings-
forløb inden for et givent produktionsområde. Du får 
kendskab til, hvordan du systematisk kan forbedre pro-
duktiviteten via de 5 trin; sortering, system i tingene, 
systematisk rengøring, standardisering og sel v-
disciplin.

Lean-kortlægning af værdistrøm  for operatører 
3 dage | 43938
Ved at bruge metoder fra en værdistrømsanalyse lærer 
du at finde og bortrationalisere de aktiviteter, der 
ikke er værdiskabende i jeres produktion. Det giver 
samtidig muligheden for at kortlægge materialer, 
informationsstrømme og tværgående aktiviteter, der 
er værdiskabende i jeres produktionsflow.

Lean i handel
Udvidet værdistrømsanalyse i B2B-handel 
3 dage | 40431
Du arbejder med EVSM (Extended Value Stream 
Mapping) ud fra både interne og eksterne samar-
bejdspartnere, og er med til at effektivisere vare- og 
informationsflowet i hele forsyningskæden

Lean-kurser
På vores Lean-kurser kan 
du stille skarpt på, hvordan 
du kan arbejde systematisk 
med at skabe forbedringer 
og synergier i dit arbejds-
område.

https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-i-administrative-funktioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/optimering-ved-5s-af-den-administrative-funktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-i-administration
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-5-s-modellen-for-operatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-for-operatoerer
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HR, Ledelse og Projekt
HR
Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 
2 dage | 40382
Kurset har fokus på, hvordan du kan vejlede virksomhedens forskellige ledelses-
niveauer i forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Du opnår således indsigt i 
forskellige værktøjer, procedurer, politikker etc.

Planlægning og administration af uddannelse 
2 dage | 40402
Med dette kursus kan du udføre uddannelsesplanlægning og -gennemførelse af 
medarbejderne

Før-ledelse 
Ledelse og det personlige lederskab 
3 dage I 49728
Bliv bevidst om og sæt fokus på din egen lederstil, både ved tilstedeværende 
og ledelse på afstand (fjernledelse), så du styrker dit samarbejde med såvel dine 
medarbejdere som andre kolleger i organisationen. 

Ledelse af forandringsprocesser 
3 dage | 43572
Mange virksomheder oplever en foranderlig verden, og det betyder også nye 
opgaver og processer i arbejdet. På dette kursus sætter vi fokus på, hvilke para-
metre du med fordel kan bruge, når I arbejder med forandringsprocesser. 

Grundlæggende lederuddannelse
Ledelse og det personlige lederskab 
3 dage I 49728
Bliv bevidst om og sæt fokus på din egen lederstil, både ved tilstedeværende 
og ledelse på afstand (fjernledelse), så du styrker dit samarbejde med såvel dine 
medarbejdere som andre kolleger i organisationen. 

Kommunikation som ledelsesværktøj 
2 dage | 49729 
Vores kommunikation har afgørende betydning for både samarbejde, opgave-
løsninger og den daglige trivsel. Her kommer vi ind på en række emner fra det 
generelle ’hvad er kommunikation’ til de specifikke teknikker som fx aktiv lytning 
og det at opfange signaler, brug af forskellige kommunikationsformer, spørgetek-
nikker og konstruktiv feedback.

Mødeledelse 
1 dag l 49730
God mødeledelse er vigtig i en travl hverdag, der kan været præget af mange-
artede opgaver, og det er ofte her, der skal laves aftaler for en periode. Formålet 
med denne dag er at give dig værktøjer til, hvordan du kan sikre god mødele-
delse ved forskellige mødetyper, herunder strategi, planlægning og facilitering af 
møder, så de har værdi for deltagerne, og I sammen når målene.

https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-og-det-personlige-lederskab
https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-af-forandringsprocesser
https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-og-det-personlige-lederskab
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-som-ledelsesvaerktoej_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/moedeledelse-
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Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 
2 dage l 49732
På disse dage får du værktøjer, du kan bruge i konfliktsituationer, og når du har 
vanskelige samtaler. Emnerne er bl.a. indsigt i konflikter, konflikttyper og hvorfor 
de opstår, samt hvordan du kan håndtere og forebygge konflikter. Yderligere får 
du værktøjer til den vanskelige samtale, herunder adfærdskorrigerende samtaler.

 Situationsbestemt ledelse 
2 dage l 49733
Mennesker motiveres af forskellige ting og på forskellige måder. Her kommer du 
et skridt nærmere kunsten at skabe motiverede medarbejdere ud fra emner som 
”hvordan du engagerer dine medarbejdere, så der opnås øget trivsel og arbejds-
glæde” og ”hvordan øges effektiviteten og produktiviteten uden at skabe stress 
og  dårlig trivsel”.

Forandringsledelse 
3 dage I 49734
Bliv bevidst om, hvilke faktorer der påvirker dine medarbejderes motivation, 
trivsel og effektivitet, så du fremmer både processer og arbejdsmiljø, når der 
skal foretages forandring og udvikling i virksomheden, eksempelvis i relation til 
digital eller bæredygtig omstilling.

Personaleledelse
Anerkendende ledelse 
2 dage | 42833
Kurset giver dig værktøjer til i højere grad at bruge anerkendende ledelse i dit 
nuværende eller fremtidige arbejde - et dialogredskab du kan bruge både til 
udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter 
1 dag | 47471
Ønsker du som leder at blive bedre til at udvikle kommende ledertalenter. På 
dette kursus arbejder du med metoder og værktøjer til at identificere og ud-
vælge ledertalenter

Coaching som ledelsesværktøj 
3 dage | 44633
Bliv klædt på til i højere grad at gøre brug af coaching ved bl.a. personaleud-
vikling. På disse tre dage lærer du om situationsbestemt coaching, både for 
grupper og enkeltpersoner, samt forudsætningerne for at få optimal brug af 
værktøjerne

Gennemførelsen af personalesamtaler 
3 dage | 40446
Som leder med personaleansvar lærer du at planlægge og afholde forskellige 
typer af personalesamtaler

Sundhedsledelse
Lederens værktøjer til at forebygge stress 
1 dag | 49442
Som leder får du værktøjer til at håndtere problematikker omkring arbejdsmiljø, 
arbejdsbelastninger, symptomer på stress og nedslidning, og hvordan du kan 
igangsætte handlinger til at imødegå disse problematikker

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/lederens-konflikthaandtering-og-vanskelige-samtaler_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/situationsbestemt-ledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/forandringsledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/anerkendende-ledelse
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Sjakbajs ledelseskurser 
Udvikling af sjakbajsen som leder 
4 dage | 48970
Du lærer at sammensætte et sjak. Du vil også kunne 
indgå i et samarbejde med dine kolleger i sjakket samt 
andre samarbejdspartnere. Du bliver således både en 
repræsentant for virksomheden og leder for kollegerne 
i sjakket. Du får således også værktøjer til at forebygge 
og håndtere konflikter samt andre værktøjer, når du skal 
lede, instruere, motivere og kommunikere med sjakket

Ny i rollen som sjakbajs - del 1 
2 dage | 48970
Du er enten ny i rollen som sjakbajs eller overvejer, om 
rollen som sjakbajs er noget for dig. I dette kursus får du 
indblik i de grundlæggende elementer af rollen som 
sjakbajs.

Sjakbajsen som leder - del 2 
2 dage | 48970
I dette kursus har du fokus på din ledelsesstil, kommuni-
kation og adfærd samt hvordan du fungerer som rollemo-
del for sjakket. Du får indsigt i, hvordan du kan sammen-
sætte et sjak ud fra faglige og personlige egenskaber 
med henblik på at skabe effektivitet i byggeprocessen

Projekt
Projektorienteret arbejde 
2 dage I 45988
Bliv styrket i dit projektorienterede arbejde, herunder im-
plementering af de projekter, du arbejder med. Du bliver 
skarp på at identificere dine og andres roller, opgaver og 
ansvar i forhold til de respektive projektgrupper.

Udarbejdelse af projektrapporter 
2 dage I 45989 
Kurset sætter fokus på, hvordan du kan udarbejde pro-
blemformuleringer, herunder afgrænse 
problemområdet, samt opbygge rapport med sammen-
hæng til problemformulering, analyse og konklusion. Der 
kommer også gode tips til præsentation af projektets 
resultat.

Projektstyring med IT-værktøj  
2 dage | 40343 *
Få styr på dine projekter med MS Project. Dette IT-plan-
lægningsværktøj hjælper dig på en række fronter, bl.a. i 
din planlægning af møder og konferencer, tværgående 
styring af handleplaner og ikke mindst ressourcestyring.

Projektledelse 
3 dage | 49445 
Arbejder du med projekter, eller bliver du involveret i 
projekter i nær fremtid, så er der her mulighed for at blive 
klædt på til opgaverne, og praktisere god projektledelse. 
Der tages udgangspunkt i din egen projektsituation, og 
undervisningen bygger bro mell em teori og praksis.

https://kurser.zbc.dk/kursus/projektorienteret-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-af-projektrapporter
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektstyring-med-it-vaerktoej
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektledelse_1
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Regnskab / Økonomi
Grundlæggende regnskab
Placering af resultat- og balancekonti 
2 dage | 45965
Her lærer du bl.a. at skelne mellem resultat- og 
balancekonti, og du vil lære at bruge en simpel 
kontoplan til postering af de daglige bilag i en 
handelsvirksomhed. Du får også kendskab til forskel-
lige virksomhedstyper og -former med tilh ørende 
lovgivning.

Bilagsbehandling med efterfølgende 
kasserapport 
2 dage | 47381
På dette kursus arbejder du med registrering af bilag 
til finansbogholderiet, udarbejdelse af kasserapport 
med tilhørende opgaver, samt beregning, registre-
ring og indberetning af moms og momsregnskab.

Daglig registrering i et økonomistyringssystem 
2 dage | 45969 *
Virksomhedens daglige registreringer samt arbejdet 
med finansdelen i et økonomistyringsprogram er 
grundelementerne i kurset. Herudover får du viden 
om relaterede regnskabslove, og hvor du kan holde 
dig ajour med d e lovgivningsmæssige ændringer.

Registreringsmetoder 
ved virksomhedens drift 
2 dage | 45967 *
På dette kursus lærer du teknikken og principperne 
for valg af forskellige registreringsmetoder i forbind- 
else med virksomhedens drift. Bogføring og konte-
ring på kontokort i forbindelse med registrering af 
bilag til finansbogholderiet er også en del af kurset.

Anvendelse af periodisk beregning og 
registrering 
2 dage | 47382 *
Periodiske beregninger, registreringer og afskriv-
ninger er omdrejningspunktet på dette kursus. Her-
udover får du kendskab til det lovgivningsmæssige 
omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver. 

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 
2 dage | 45960 *
Kontering og bogføring af køb, salg, leasing og 
driftsudgifter af biler er udgangspunktet for dette 
kursus. Du får også indblik i problematikker i forhold 
til moms og blandet drift, bl.a. fr ivillig momsregistre-
ring. 

Kontoplaner og virksomhedens  
rapporteringsbehov 
2 dage | 45962 *
Lær at bruge, tilrette og opstille kontoplaner, så de 
passer til virksomhedens rapporteringsbehov og 
organisationsplan - færdigheder du kan bruge i både 
manuelle og elektroniske bogføringssystemer.

Konteringsinstrukser 
1 dag | 45963 *
På dette kursus lærer du at bruge og tilrette eksiste-
rende konteringsinstrukser og oprette nye, ud fra 
gældende lovgivning - færdigheder du kan bruge i 
både manuelle og elektroniske bogføringssystemer. 

Styrk dine 
kompetencer 
gennem vores regnskabskurser, 
uanset om du overvejer en karriere 
som bogholder, eller om du blot 
skal have pudset formen af inden 
for løn, debitorstyring, budgette-
ring eller andet.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/placering-af-resultat-og-balancekonti
https://kurser.zbc.dk/kursus/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://kurser.zbc.dk/kursus/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://kurser.zbc.dk/kursus/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://kurser.zbc.dk/kursus/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://kurser.zbc.dk/kursus/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering
https://kurser.zbc.dk/kursus/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
https://kurser.zbc.dk/kursus/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov
https://kurser.zbc.dk/kursus/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov
https://kurser.zbc.dk/kursus/konteringsinstrukser
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 Årsafslutning
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen  
2 dage | 40007 
Der er ofte meget travlt i forbindelse med periode- 
og årsregnskaber, og det er værdifuldt at kunne 
hjælpe i processen. Her lærer du regnskabsmæssige 
afstemninger og periodiseringer af konti på både 
resultatopgørelse og balancekonti.

Årsafslutning af bogholderiet  
2 dage | 40008 
Her lærer du, hvordan du kan medvirke til årsafslut-
ning af virksomhedens bogholderi, assistere ved 
regnskabsudarbejdelsen og foretage efterpostering- 
er til regnskabet.

Debitor-, kreditor- og lagerstyring
Debitorstyring  
2 dage | 45964 *
Her lærer du, hvordan du kan varetage den samlede 
debitorstyring i virksomheden. Du lærer at bruge re-
levante funktioner i et elektronisk bogføringssystem, 
sikre overholdelse af aftalte kreditvilkår og  gennem-
føre en effektiv rykkerprocedure.

Kreditorstyring  
1 dag | 45961 *
Kursets omdrejningspunkt er at oprette og vedlige-
holde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af 
indgåede aftaler, fx optimering af betalingsaftaler. 

Herudover arbejder du med emner som likviditets-
oversigter, nøgletal og intern kon trol til sikring af 
betaling.

Økonomisk styring af lageret  
2 dage | 45958 *
Økonomisk styring af lageret og sikring af optimal 
kontrol og styring af indgående leverings- og pris-
aftaler er nogle af de elementer, du lærer på dette 
kursus. Du kommer også til at arbejde med det 
regnskabsmæssige i forhold til fx tilbudsgivning, 
levering  og fakturering.

Løn
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
2 dage | 47379 
På dette kursus får du bl.a. kendskab til de forskel-
lige poster på en lønseddel, og du kan udregne 
og bogføre lønnen korrekt. Du vil arbejde med 
afstemning mellem lønudbetaling og bogholderi og 
foretage digitale indbere tninger til myndighederne.

Lønberegning og lønrapportering  
2 dage | 40013 *
På kurset lærer du at foretage lønberegning og 
lønudbetaling i et IT-baseret lønsystem, herunder 
rapportering til ledelsen og myndigheder. Du vil 
også få kendskab til opbygning og tilpasning af 
kartotekerne i systemet.

Personalejura i lønberegning  
2 dage | 40012 
Som medarbejder i en personale- eller regnskabs-
afdeling skal en række af dine opgaver løses i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, fx 
funktionærloven, ferieloven og dagpengeloven. På 
dette kursus arbejder du med lønberegninger fx ved 
sygdom, barsel og fratrædelse og får kendskab til, 

hvor du henter aktuel viden. 

Budget og nøgletal
Butikkens budget  
1 dag | 43160 
Sund økonomi giver frihed, og en af måderne at 
opnå det på er realistiske budgetter. Dette kursus 
sætter fokus på budgetteringsprocessen, vurdering 
af aktuelle ændringer og hvilken effekt, det får på 
driftsresultatet.

Likviditetsstyring  
1 dag | 45959 
Bliv rustet til selvstændigt at varetage opgaver i et 
finansbogholderi med fokus på virksomhedens likvi-
ditetsstyring. Du vil bl.a. arbejde med fremskaffelse 
af kapital på gunstige vilkår, optimering af kreditor-
politik og betalingsvilkår. 

https://kurser.zbc.dk/kursus/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://kurser.zbc.dk/kursus/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://kurser.zbc.dk/kursus/debitorstyring
https://kurser.zbc.dk/kursus/kreditorstyring
https://kurser.zbc.dk/kursus/oekonomiske-styring-af-lageret
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://kurser.zbc.dk/kursus/loenberegning-og-loenrapportering
https://kurser.zbc.dk/kursus/personalejura-i-loenberegning
https://kurser.zbc.dk/kursus/personalejura-i-loenberegning
https://kurser.zbc.dk/kursus/butikkens-budget
https://kurser.zbc.dk/kursus/likviditetsstyring
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Likviditets- og balancebudgettering 
2 dage | 45973
Find den røde tråd mellem likviditets- og balance-
budgettet og lær at gennemskue påvirkninger og 
effekt mellem budgetterne. 

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 
2 dage | 48325
Økonomi og effektivitet er afgørende faktorer for 
virksomhederne. Dette kursus giver dig værktøjer til, 
via virksomhedens nøgletal, at vurdere og medvirke 
til at sætte fokus på ressourcer, forretn ingsprocesser 
og udvikling. 

Controlling
Controlling af omkostninger og investeringer 
2 dage I 47071 *
Skal du varetage opgaver på virksomhedens om-
kostnings-, investerings- og finansieringsområder, 
kan dette kursus være noget for dig. Kurset giver dig 
også viden om afstemning samt kontrol af data-
grundlag og nøgletal, som fx kan bruges ved analy-
ser og rapporter til ledelsen. 

Controlling af kreditor, indkøb og lager 
2 dage I 49032
Nøgletal, omkostningssteder og -analyser samt 
afstemninger er omdrejningspunkterne på dette 
kursus. Herudover er der fokus på planlægning, gen-
nemførelse og opfølgning på interne kontrolopgaver 

i relation til kreditor-, indkøbs- og lagerområdet. Det 
er målet, at du kan sikre og opdatere datagrundlag 
for videre analyse via virksomhedens regnskabssy-
stem, fx Business Central, SAP eller anden ERP.

Controlling af salgs- og debitorområdet 
2 dage I 47073
Få viden om, hvordan du kan bidrage i controlling 
opgaver i relation til salgs- og debitorområdet, her-
under planlægge, gennemføre og afstemme opga-
verne, så der er et opdateret datagrundlag for videre 
analyse. Du lærer at bruge rapporteringsværktøjer, 
der bl.a. kan bidrage til jeres fremtidige ledelsesrap-
porteringer. 

Eksternt regnskab
Værdiansættelse af elementerne  
i årsregnskabet 
3 dage | 45970 *
Lær at beregne værdierne af hver post i årsregn-
skabet, ved vejning og måling af aktiver og passiver 
- og efter gældende lovgivning. Du lærer også vur-
deringsprincippernes indflydelse på årsregnskabet. 

Opstilling og analyse af årsregnskabet 
2 dage | 45972
Lær at opstille et årsregnskab til virksomhedens le-
delse og offentlige myndigheder, herunder analyse 
af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

* Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/likviditets-og-balancebudgettering
https://kurser.zbc.dk/kursus/forretningsforstaaelse-og-noegletal-i-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/controlling-af-omkostninger-og-investeringer
https://kurser.zbc.dk/kursus/controlling-af-kreditor-indkoeb-og-lager
https://kurser.zbc.dk/kursus/controlling-af-salgs-og-debitoromraadet
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdiansaettelse-af-elementerne-i-aarsregnskabet
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdiansaettelse-af-elementerne-i-aarsregnskabet
https://kurser.zbc.dk/kursus/opstilling-og-analyse-af-aarsregnskabet
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Kontakt &  
tilmelding
Vores administrative team sidder klar til at 
hjælpe dig videre. 
Kontakt dem på e-mail: zbc-dl-adm@zbc.dk eller 
ring på tlf. 5578 8888 og spørg efter Digitalt Læ-
ringscenter.
Er du ledig, anbefaler vi, at du kontakter din a-kasse 
eller dit jobcenter for nærmere aftale om tilmelding 
til dine kurser i Digitalt Læringscenter.

Hvem kan deltage? 
Alle kan deltage – prisen afhænger af din uddan-
nelse. Kursister til og med faglært status deltager 
med almindelig deltagerbetaling, og kan søge 
VEU-godtgørelse. Kursister med en videregående 
uddannelse kan også deltage på kurserne, men er 
ikke berettiget til VEU-godtgørelse og skal derfor 
betale fuld takst. 

Kompetencefondene 
Har din virksomhed indgået overenskomst, vil der 
typisk være mulighed for at søge tilskud til fx delta-
gerbetaling, løntilskud, transport og undervisnings-
materialer i den aktuelle fond. Vilkår er forskellige fra 
kompetencefond til kompetencefond.



ZBC
Selandia Park 6

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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