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Regnskabskurser Aarhus
Lær om økonomistyring, Moms og skat, lønadministration, finans, innovation, bogholderi og
regnskab. På listen nedenfor har vi samlet alle kurser og uddannelser inden for handel, økonomi og
regnskab, som kan tages i Århus.
Regnskabskurser i Århus - Kurser i bogholderi og regnskab
Medarbejdere i virksomheden, der sidder med ansvar for økonomi og regnskab, har brug for et højt
fagligt niveau for at undgå fejl. Med Teknologisk Instituts økonomi- og regnskabskurser klæder du
dig på til at varetage opgaven på et professionelt niveau, om det drejer sig om bogholderi eller
regnskabsanalyse og kreditvurdering.
Kurser i økonomi og regnskab - Kurser - Teknologisk Institut
Find kurser indenfor bogføring, regnskab, revision, skat, moms, excel, financial controlling, løn og
økonomi online her.
Regnskabskursus - Regnskabsportal.dk
Der findes et hav af kursusmuligheder i eller tæt på Århus. Og du kan finde kurser for ledige inden
for flere kategorier, som f.eks. økonomistyring og regnskab, IT, web og online medier,
projektledelse og projektstyring, ledelse, PRINCE2 og LEAN.
Kurser for ledige i Århus
Kort, effektivt regnskabskursus på velbeliggende kursussted nær Aarhus. Hvornår Der undervises
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-16.30. I alt 24 timer svarende til ca. 30 lektioner. Udbydes i uge
12 og i uge 44. Læs mere om, hvad du får på et regnskabskursus
Kurser i regnskab. Regnskabskurser. Regnskabsforståelse ...
AARHUS TECH tilbyder en lang række kurser. Her på siden kan du se de ledige kurser, der starter
inden for de næste 14 dage. Kurserne under åbent værksted har løbende opstart. Kurser markeret
med G betyder, at det er et garantikursus, som gennemføres når minimumsholdstørrelsen er nået.
Kursusguide - aarhustech.dk
Jeg kan kun anbefale et sprogkursus på Aarhus Business College. Produktkoordinator Lone Nielsen,
Sanistål A/S deltager på Business English. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rigtige for dig?
Vi hjælper dig med at træffe det rigtige valg. Kursus. Forebyg stress med positiv psykologi.
Kurser og efteruddannelse på Aarhus Business College
Aarhus Moms & Skat 2019 Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige
fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder,
herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler,
bagatelgrænser mv.
Bogholder & Regnskabsuddannelse I Bogholderi & Regnskabskursus
Søg kurser. Søg kurser eller kursuspakker som f.eks. salg, industri, transport eller klik på et
jobområde
Forside
Vi afholder kurser, uddannelser og konferencer i København, Taastrup, Aarhus og Aalborg og
Kolding. Vores 300 forskellige undervisere dækker et stort udvalg af fagområder, og med en
kundetilfredshed på 4,4 stjerner ud af 5 er kvaliteten altid i fokus.
Kurser - Teknologisk Institut
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Er du regnskabsmedarbejder, og vil du gerne udvikle dine kompetencer? Eller drømmer du om at
arbejde med opgaver på området i fremtiden? Find det rette regnskabskursus her! Vi har samlet
markedet for kurser i regnskab, bogføring og controlling på et sted.
Regnskabskursus - Lær om årsregnskab, nøgletal, analyse mm.
Regnskabskurser, FLEX LEARNING A/S - afholder korte og effektive kurser i økonomi i Horsens - kun
½ times kørsel fra Aarhus. Læs mere: http://www.
Regnskabskurser – dba.dk – Køb og Salg af Nyt og Brugt
Regnskabsanalyse og kreditvurdering. Praktisk kursus i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse og
kreditvurdering. Bliv i stand til hurtigt og effektivt at danne dig et overblik over kreditværdigheden
af en given virksomhed, baseret på tilgængelige data om virksomhedens økonomiske situation.
Kurser inden for grundlæggende økonomi og regnskab
Årsregnskabsloven i praksis. Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed
aflægger årsrapport. Kursusforløbet fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden
om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige
problemstillinger.
Kurser inden for bogholderi - PwC
Aarhus Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og
den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved
sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv.
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