Praktisk og yrkesrettet utdanning

Lær regnskap!
Vil du bli mer attraktiv på jobbmarkedet? Har du behov for å oppgradere
kompetansen din? Har du jobb, men har lyst til å ta på deg flere oppgaver?
Er du selvstendig næringsdrivende og vil føre regnskapet selv?
Praktisk kompetanse
Kurset har en praktisk tilnærming, og er lagt opp slik at du får
arbeide mye med oppgaver og får god trening i verktøyene.
Du lærer
• å føre regnskap,
• ta mva-oppgjør,
• registrere ordrer og fakturere,
• bestille varer og registrere varemottak,
• skrive ut regnskapsrapporter,
• lese og analysere et regnskap.
Dataverktøy
Vi jobber med PC fra første stund, - først med
regneark i Excel og etter hvert med
økonomisystemer (regnskapsprogram).
I tillegg lærer du å bruke oppslagsverktøyet
Sticos, som er regnskapsførerens ”førstehjelp”!
Bøker og eksamensavgift er inkludert.
Forkunnskaper
Ingen spesielle, men du bør ha litt
erfaring i å bruke PC.
Varighet
Kveld:
2 semester, deltid
Dag:
1 semester, heltid

Send inn skjemaet,
skriv til kurs@pluss.no
eller ring 71 24 66 70

Kurs på dagtid og kveldstid, med oppstart
vår og høst! Meld din interesse nå! >>>

videre?

Lyst til å komme

Registreringsskjema

Regnskapskurs

Dag/kveld kr. 49 900

Jeg vil ha informasjon om kurs på

DAGTID

KVELD

(Annonserte og planlagte)

Fornavn Etternavn:

Oslo

Adresse:
Postnr:

Poststed:

Telefon/mobil:

E-post:

Bergen
Molde
Ålesund
Stavanger

Finansiering:
Privat/betaler selv
Bedrift (Fyll ut skjema)

Ønsket kurssted:

Kontakt meg om finansiering*

Trondheim

Annet .........................................

................................... (ønske)

Fylles ut når bedriften betaler kursavgiften:
Bedriftsnavn:
Organisasjonsnr.:
Kontaktperson:
Fakturaadresse:
Ditt utdanningsnivå:

* Finansiering
Vi har avtale med Svea Finans. Du kan låne hele eller deler av kursavgiften, og velge
nedbetaling fra 1 til 5 år. Vi må ha en del opplysninger om deg for å kunne behandle
søknaden, blant annet trenger vi ditt fødselsnummer før vi kontakter Svea Finans.
Hvis du har krysset av for “Kontakt meg om finansiering” tar vi kontakt med mer informasjon om hvordan du går frem.

Er du fagorganisert? Da kan det være mulig for deg å søke stipend gjennom fagforeningen din, – sjekk organisasjonens nettsider.

Dato:

Deltakers signatur:

Dato:

Arbeidsgiver/sign.

Send skjemaet til kurs@pluss.no eller i posten til: Pluss AS, Fabrikkveien 13, 6415 Molde

