
G R U N D L ÆG G E N D E  R EG N S K A B

Vær med.
Verden er til at forandre.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

Er du ledig med retten til 6 
ugers jobrettet uddannelse?
ZBC tilbyder 30 dage med grund-
læggenderegnskab inden for 
erhvervsgruppen: kontor, admini-
stration, regnskab og finans 1

Måske har du allerede kendskab til 
grundprincipperne i kontoplaner, 
bilagsregistrering og bogføring - 
og måske kender du også lidt til at 
udarbejde lønregnskaber o.lign. 
men synes du mangler erfaring med 
at anvende IT som arbejdsværktøj 
og er lidt usikker på de forskellige 
jobtyper og virksomhedsformer, 
hvor man arbejder med IT baserede 
regnskabssystemer.

Efter forløbet kan du:
• Bilagsbehandling, bogføring og 

daglig registrering i et økonomi-
styringsprogram. 

• Registrering af virksomhedens 

1Baseret på AMU uddannelsesmålene:
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage); 44346 Design og automatisering af regneark (2 dage); 45965 Placering af 
resultat- og balancekonti (2 dage); 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2 dage); 45969 Daglig registrering i et øko-
nomistyringsprogram (2 dage); 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2 dage); 47382 Anvendelse af periodisk beregning 
og registrering (2 dage); 45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2 dage); 45962 Kontoplaner og virksomhedens rappor-
teringsbehov (2 dage); 45963 Konteringsinstrukser (1 dag); 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen (2 dage); 40008 Årsaf-
slutning af bogholderiet (2 dage); 45964 Debitorstyring (2 dage); 45961 Kreditorstyring (1 dag); 45958 Økonomiske styring af lageret (2 
dage); 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2 dage).

2Kurser der ikke kan tages online: 
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram; 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift; 47382  Anvendelse af 
periodisk beregn; 45960  Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom; 45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov; 
45964 debitorstyring; 45961 kreditorstyring; 45958 Økonomiske styring af lageret; 45963 Konteringsinstrukser (1 dag).

drift via kontering og kontopla-
ner, herunder køb og salg.  

• Budgettering, resultatbudget-
tering samt afslutning af årsregn-
skab.

• Lønberegning, udarbejdelse og 
afstemning af lønsedler.

Undervisningsbyer
Du kan tage kurser hos os online, 
samt i byerne Næstved, Roskilde, 
Slagelse og København.2

Deltagerbetaling
4.096 kr. (18.568 kr., hvis du har en 
videregående uddannelse). 

Ledige med retten til 6 ugers jobret-
tet uddannelse 0 kr.

Tilmelding
Hvis du er beskæftiget, skal du til-
melde dig på voksenuddannelse.dk. 

Brug nedenstående kviknumre.
Hvis du er ledig med ret til jobrettet 
uddannelse, uddannelse på jobplan 
eller uddannelse under arbejdsmar-
kedsydelsen, skal du tilmelde dig 
hos vores administrative team på 
e-mail: zbc-dl-adm@zbc.dk eller 
ringe på tlf. 5578 8888 og spørge 
efter Digitalt Læringscenter

Kviknumre
Næstved 2809413201amdlnæ
Roskilde 2809415201amdlro         
Slagelse 2809416201amdlsl
København 2809415201amdlkbh

Online 2022 2809415201amdlf

Løbende optag - varighed: 30 dage 
Tidspunkt: Alle dage kl. 8.00-15.24

http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809413201amdlnæ
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlro
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809416201amdlsl
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlkbh
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlf
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