Kursus i regnskab og bogføring
15 ugers forløb
14 timer pr. uge
For dig, der har brug for uddannelse på nedsat tid...

SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE

OM HUSET VENTURE

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE

Vi er en not-for-profit socialøkonomisk virksomhed,
der arbejder med service, produktion og jobskabelse
for mennesker inden for det rummelige
arbejdsmarked.

Huset Venture Storkøbenhavn
Telegrafvej 4, opgang 2, 1. sal
Tlf.: 4213 3090

Huset Venture er en virksomhed, der bygger på
idégrundlaget om at se ressourcerne - og ikke
begrænsningerne - hos mennesker med nedsat
arbejdsevne.
Huset Venture Storkøbenhavn tilbyder bl. a.
skrædder, sy- og montagearbejde, regnskabskurser,
individuelle afklaringsforløb, praktikforløb samt
IT-undervisning.
Læs mere om os på: storkobenhavn.husetventure.dk

E-mail: kontakt@hv-oest.dk

REGNSKABSFORLØBET
Vores grundlæggende regnskabsforløb er et kursus for dig,
der gerne vil arbejde med økonomi og regnskab.
På kurset gennemgås grundlæggende erhvervsøkonomi,
samt bogføring i økonomisystemet, e-conomic. Opbygningen af et regnskab bliver gennemgået, og kursisterne
lærer at forstå et regnskab og omsætte teorien til praksis.

Du bliver uddannet til at bogføre i e-conomic, som i dag
bruges af tusinder af virksomheder og bogholdere verden
over. Vi arbejder bl.a. med bilag, afstemninger, moms, og
lønsystemer.
Kompetencer på dette felt er i høj grad efterspurgte på arbejdsmarkedet. Forløbet vil gøre dig i stand til at varetage
de daglige opgaver i en jobfunktion, som regnskabsmedarbejder i små og mellemstore virksomheder.

MÅLGRUPPE

FAGLIGT INDHOLD

SOCIALFAGLIGT

Borgere, der modtager ledighedsydelse, kontanthjælp, dagpenge eller
sygedagpenge.

Det faglige indhold dækker de forskellige regnskabsmæssige opgaver, som
skal varetages i en mindre virksomhed.

OPTAGELSE

Kursisterne opnår kendskab til bogholderifunktionen, herunder føring af
kasserapport, generel bogføring og
bogføring af løn.

Der vil være tilknyttet en socialfaglig
konsulent, som du løbende har samtaler med, og der vil blive undervist i
jobsøgning.

Det er en fordel, hvis du har erfaring
med administrativt arbejde, men det er
ikke en betingelse.
Der forudsættes kendskab til Microsoft
Office-pakken - herunder et helt grundlæggende kendskab til Excel-regneark.
Du skal have bestået Huset Ventures
test i talforståelse for at kunne
optages.

Der bliver undervist i opbygning af
kontoplaner, årsafslutning, udarbejdelse af regnskab, samt økonomistyring, budgettering, regnskabsanalyse, moms og skat, forretningsgange og styring af debitorer og
kreditorer.

Såfremt du ikke opnår job direkte efter
kurset, tilbyder Huset Venture efterfølgende konsulentbistand.

TILMELDING
Har du spørgsmål, eller ønsker du at
tilmelde dig, så kontakt Lone Gregaard,
tlf.: 42133080 eller lone@hv-oest.dk.

OPLYSNINGER OM FORLØBET
Kurset er på 12-14 timer ugentligt (fordelt på 3-4 dage)
og foregår på hold. Der kan - i mindre omfang - forekomme
hjemmearbejde, og for nogle deltagere vil der blive
etableret sideløbende praktik en dag om ugen.
Undervisningen foregår hos Huset Venture på
Telegrafvej 4, opgang 2, 1.sal i Ballerup.
Det samlede forløb er på 15 uger. Det kan med fordel
aftales med jobcenteret, at kurset efterfølges af en virksomhedspraktik, så du får mulighed for at afprøve noget af den
teori, du har lært på regnskabskurset.

Der indgår jobsøgning i forløbet, og Huset Venture
vil selvfølgelig være behjælpelig med sparring
omkring praktiksøgning, forslag til steder osv.
Før start vil du blive indkaldt til en visitationssamtale
og test.

