
Aftale om udlagt undervisning mellem EUC Nord og Frederikshavn 

Handelsskole 
  
Følgende mål er udlagt  
   
Nr. og titel  FKB Fag (Mål) nr. og titel   Dato 
2791Administration 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 01.01.2013 - 
 40008 Årsafslutning af bogholderiet  
 40011 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  
 40012 Personalejura i lønberegning  
 40013 Lønberegning og lønrapportering  
 40014 Overenskomster mm. I lønberegning  
 40015 Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter  
 40016 Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter  
 40019 Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter  
 40020 Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter  
 40021 Kunderegistreringssystemer i et kundekontaktcenter  
 40022 Effektive, individuelle brugerflader  
 40025 Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager  
 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster  
 40044 Udarbejdelse af budgetkontrol  
 40045 Udarbejdelse af standardomkostningskontrol  
 40347 Oprettelse af e-formularer  
 40370 Lean i administrative funktioner  
 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job  

 40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job  
 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark  
 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer  
 40750 Præsentation af tal i regneark  
 40751 Anvendelse af databaseprogrammets data  
 40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver  
 40753 Opsætning af pc til trådløst netværk  
 40754 Anvendelse af pivot-tabeller  
 40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling  
 40756 Tolke eksisterende regneark til analyse  
 40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb  
 40776 Samarbejde om dokumenter  
 40804 Elektronisk korrektur med PDF  
 41505 Desktop Publishing opdatering for adm.funktioner  
 44330 Applikationsudvikling i databaseprogram  
 44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug  
 44340 Oprette brugerflader og udskifter i database  
 44361 DeskTop Publishing i virksomheder  
 44374 Elektronisk journalisering  
 44379 Varetagelse af adm.opgaver i personalesager  
 44392 Skriftlig kommunikation – virksomhedens breve  
 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  
 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst  
 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer  
 45854 Webkommunikation – tekster til nettet  
 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion  
 45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion  
 45922 Administrativ drift af varelager  
 45951 Kundeanalyse og e-strategi  



 45953 E-markedsføring og reklameindsats  
 45955 E-administration og betalingssystemer  
 45956 E-teknologi og online opdatering  
 45958 Økonomiske styring af lageret  
 45959 Likviditetsstyring  
 45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom  
 45961 Kreditorstyring  
 45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov  
 45963 konteringsinstrukser  
 45964 Debotorstyring  
 45965 Placering af resultat- og balancekonti  
 45966 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport  
 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift  
 45968 Anvendelse af periodisk beregning og registrering  
 45969 Daglig registrering af et økonomistyringsprogram  
 45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet  
 45971 Resultatbudgettering  
 45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet  
 45973 Likviditets- og balancebudgettering  
 45979 Udvikling af administrative arbejdsgange  
 45982 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde  
 45984 Organisationens strukturelle opbygning  
 45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion  
 45989 Udarbejdelse af projektrapporter  
 45991 Kundeservice i administrative funktioner  
 45997 Indgående opkald i et kundekontaktcenter  
 45998 Udgående opkald i et kundekontaktcenter  
 46486 Virksomhedskommunikation med e-mail  
 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug  
 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug  
 

Denne aftale er gældende fra 01.01.2013 til og med 31.12.2013 

 

 


