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8-dagers regnskapskurs med øving i Uni Economy 
 

 
 

Kurset er innom flere fagområder (du repeterer) som blant annet administrasjon, fakturering, 
lagerstyring, vareflyt, innkjøp, økonomi, lønn og regnskap. 

 Under kurset vil du få muligheten til å lære og praktisere regnskaps, faktura og lønnsmodulene i 
programmet Uni Economy  

 Du vil videre få inngående kjennskap i bruk av Altinn.no  

 Vårt kurs er tilrettelagt slik at du kan trene (øve) mellom hver kursdag (onsdag). 

Det vil bli mange faglige diskusjoner innen økonomi, lønn, regnskap. Det legges opp til hjemme øving og 

gruppearbeid mellom hver onsdags økt. Alle case er fra "virkelige bedrifter" som i dag er operativ. 

  

Jobbmuligheter: Det er stor etterspørsel etter regnskapskonsulenter med erfaring og kurs innen Uni 

Economy. Dette kurset kan være løsningen for å komme lettere inn på arbeidsmarkedet innen økonomi, 

lønn og regnskap. 

Opptakskrav: For å bli aktuell for kurset trenger du ulike ferdigheter, utdannelse og erfaring innen flere 
fagområder. Du kan ta kontakt oss i PlussSkolen slik at vi sammen kan finne ut om du er kvalifisert. 

Praksisplass: PlussSkolen tilbyr alle kursdeltagere bistand/hjelp med å finne en praksisplass underveis i 
kurset, slik at man kan praktisere under og/eller fullført kurs. Dette er kostnadsfritt. 

Pris: kr 10 890,- eks. mva. 

I prisen inngår det lærebøker, låne-PC (bærbar PC med all nødvendig programvare inkl. Uni Economy og 
Sticos-oppslag. Dette vil du kunne bruke under hele kurset. 

Kurset kan du søke om å få dekket av det offentlige. Ofte får man et positivt svar, da veien til fast stilling 
er mye kortere, etter endt treningsperiode. 

Første kursdag høsten 2018: Onsdag 29.08.2018 kl.10:00 – 16:00. 

 

Vi starter opp samme kurs i oktober 2018, desember 2018, februar 2019 og april 2019 

 

 

mailto:kurs@pluss.no
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B91F6QSH/www.pluss.no
https://www.unimicro.no/
https://altinn.no/
https://www.unimicro.no/
http://www.sticos.no/

