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Følgende mål er udlagt  
   

Nr. og titel  FKB Fag (Mål) nr. og titel   Dato Gældende fra  

2791Administration 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 01.01.2013 - 

 40008 Årsafslutning af bogholderiet  

 40012 Personalejura i lønberegning  

 40013 Lønberegning og lønrapportering  

 40022 Effektive, individuelle brugerflader  

 40025 Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager  

 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  

 41371 Anvendelse af regneark til statistik  

 44330 Applikationsudvikling i databaseprogram  

 44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug  

 44340 Oprette brugerflader og udskifter i database  

 44361 DeskTop Publishing i virksomheder  

 44374 Elektronisk journalisering  

 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  

 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer  

 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion  

 45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion  

 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  

 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift  

 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  

 45984 Organisationens strukturelle opbygning  

 45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion  

 45989 Udarbejdelse af projektrapporter  

 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  

 47184 Administrativ drift af varelager  

 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram  

 47213 Ensartning af dokumenter med flere tekstbidrag  

 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster  

 47215 Opstillinger og layout i tekst  

 47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem  

 47247 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner  

 47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner  

 47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner  

 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner  

 47251 Kundedatahåndtering i kundekontaktfunktioner  

 47293 E-mail til jobbrug  

 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde  

 47300 Tekster på papir – formulering og opbygning  

 47301 Tekster til nettet – formulering og opbygning  

 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  

 47380 Overenskomster mm. I lønberegning  

 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport  

 47774 Anvendelse af digital post  

 41505 Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner  14.02.2014 

 

Denne aftale er gældende fra 01.01.2014 til og med 31.12.2014 

 

 


