
G R U N D L ÆG G E N D E  A D M I N I S T R AT I O N

Er du ledig med retten til 6 ugers 
jobrettet uddannelse?
ZBC tilbyder 30 dage med grundlæg-
gende administration inden for erhvervs-
gruppen: kontor, administration, regn-
skab og finans1

Du bliver præsenteret for mål og strate-
gier for administrative medarbejdere. 
Derudover skriftlig kommunikation og 
tekstformulering, elementær brug af 
regneark og tekstbehandling samt natur-
ligvis brug af Internettets mange mulig-
heder. På regnskabsdelen vil du lære at 
behandle kontotyper og kasserapporter. 
Du lærer fakturahåndtering og andre 
vigtige funktioner inden for virksomhe-
dens regnskab.
 
Målgruppe
Kursusforløbet retter sig mod AMU-mål-
gruppen – dvs. personer med en uddan-
nelsesbaggrund til og med erhvervsud-
dannelsesniveauet. Medarbejdere med 

1 Baseret på AMU uddannelsesmålene:
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2 dage); 47215 Opstillinger og layout i tekst (2 dage); 47214 Håndtering og struk-
turering af længere tekster (1 dag); 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage); 40750 Præsentation af tal i regneark (1 
dag); 45965 Placering af resultat- og balancekonti (2 dage); 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2 dage); 45969 
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2 dage); 48325 Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer (2 dage); 40749 Effektiv 
anvendelse af e-mail og kalendersystemer (1 dag); 40370 Lean i administrative funktioner (1 dag); 44373 Anvendelse af præsentations-
programmer (2 dage); 49770 Søg og anvend informationer fra internettet (1 dag); 47297 Kommunikation og feedback i administrativt 
arbejde (1 dag); 49773 Møde- og webinartilrettelæggelse (2 dage); 47189 Online kundeservice og –rådgivning (2 dage); 49627 GDPR 
og IT-sikkerhed (2 dage); 45988 Projektorienteret arbejde (2 dage).

2 Kurser der ikke kan tages online: 45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2 dage).

en højere uddannelse kan også deltage 
på kurset, men er ikke berettiget til VEU-
godtgørelse. Kursusforløbet kan tages 
samlet eller som enkeltstående fag

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

Deltagerbetaling
4.864 kr. (19.122 kr., hvis du har en vide-
regående uddannelse). 
Ledige med retten til 6 ugers jobrettet 
uddannelse 0 kr.

Tilmelding
Hvis du er beskæftiget, skal du tilmelde 
dig på voksenuddannelse.dk. 

Brug angivne  kviknumre.

Hvis du er ledig med ret til jobrettet 
uddannelse, uddannelse på jobplan 

eller uddannelse under arbejdsmarkeds- 
ydelsen, skal du tilmelde dig hos: 
Vores administrative team på  
e-mail: zbc-dl-adm@zbc.dk eller ring 
på tlf. 5578 8888 og spørg efter Digitalt 
Læringscenter.

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

Online 2022 2809415201amdlf

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

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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