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Christina ligner en, der ved alt om økonomi. Men som hun siger: “ … det havde
været rart, hvis jeg havde haft lidt bedre forståelse for tallenes betydning.” 

Ingen kan bebrejde Christina, for økonomi har indtil nu ikke været en naturlig del
af hendes hverdag. Det bli’r det, så lidt bedre indsigt vil lette jobbet i hverdagen.
Derfor har Christina og hendes kollega Michael meldt sig til et kursus for at lette
forståelsen. 

Har du også lyst til at kunne gennemskue et regnskab? Kan du tale med, når
samtalen gælder budgettering - og er du nu helt skråsikker på, om debet er mod
vinduet eller døren? 

Hvis du føler dig bare en lille smule berørt, så klik ind på kurserne nedenfor og
tilmeld dig nu.

Det er H.P. Hansen, der varetager kurserne i økonomi. Han har mange års
undervisningserfaring – og har en god evne til at gøre stoffet tilgængeligt og
forståeligt.

”Hej H.P. Du har virkelig formået at
kommunikere "tørt materiale" på en meget
pædagogisk og underholdende måde.
Samtidig har du anvendt mange praktiske
eksempler fra den virkelige verden, så det var
let at relatere til. Det skal du have stor tak
for." 
Niels A. Schuldt, ECCO

Læs mere om H.P. og hvad kursisterne siger her.

Der er stadig plads på vores gratis inspirationskurser i
LÆRINGSSTILE – for dig og en kollega/ven

I moderne lærende organisationer og skoler er der stor opmærksomhed omkring
læringsstile. Til glæde for både den lærende og organisationen, der tilbyder
læringen. Kom og hør mere… Tjek vores website for flere oplysninger og
tilmelding her.

Tre af SUPPLEMENT’s konsulenter; Finn Kistrup, Hanne Boutrup og Freddy Meyer
har brugt deres sommerferie på at uddanne sig indenfor læringsstile hos Dunn &
Dunn i USA.

  

Knæk et regnskab
København: 25. aug. 2009
Århus: 18. sept. 2009

København: 9. nov. 2009 
Mere om kurset - tryk her

 

Bogholderi for begyndere –
og opfriskning

København: 27.-28. okt. 2009
Århus: 5.-6. nov. 2009 
Mere om kurset - tryk her

 

Økonomistyring og
budgettering

København: 17. nov. 2009 
Mere om kurset - tryk her

 
Læringsstile

København: 23. okt. 2009
Mere om kurset - tryk her

 
Assertionstræning

København: 10.-11. nov. 2009
Mere om kurset  - tryk her

 

Styr på tiden

København: 25. nov. 2009
Mere om kurset - tryk her

 

At lære og at huske

København: 3. dec. 2009
Mere om kurset - tryk her
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Mange hilsner 
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