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Administrasjon for grunnkurs salg og service. Dette er én av i alt fire lærebøker fra Økonomiforlaget til
grunnkurset i studieretningen for salg og service i den videregående skolen.
De tre andre er: Salg, service og sikkerhet Økonomi Bedriftsetablering I tillegg har vi laget en egen øvingsbok
for begynneropplæringen i IT: IT-guiden Sammen med IT-guiden dekker denne boka studieretningsfaget
administrasjon på grunnkurset i salg og service. Læreboka er teoribasen som danner grunnlaget for
prosjektarbeid og arbeid i elevbedrift.
Kapitlene kan i stor grad leses uavhengig av hverandre, og boka bør kunne tilpasses ulike metodiske opplegg.
Salg og service er en praktisk rettet studieretning hvor elevene skal ha god tid til å utføre konkrete
arbeidsoppgaver. Vi har derfor forsøkt å unngå en fremstilling med mye teori.
En bachelor i økonomi og administrasjon som gir deg en solid forretningsforståelse og analytiske ferdigheter.
Faglig styrke, forretningsforståelse og et internasjonalt perspektiv. På NHH får du det beste grunnlaget for en
spennende karriere.

Hvem har ansvar for hvilke avdelinger Prorektor for utdanning. Prorektor: Berit Kjeldstad. Avdeling for
utdanningskvalitet Avdeling for studieadministrasjon Administrasjon Kurs. Hvis du har lyst til å ta et kurs i
administrasjon, kan du la reisen din begynne her! Etter et kurs i administrasjon vil du tilføre. Moderne
organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv.
Hva er god ledelse, og er det lederens. Administrasjon og ledelse. Bachelorstudiet gir bred kompetanse i
offentlig politikk og administrasjon, juss, økonomi og ledelse Utdanningen er særlig rettet mot. Utdanninger
innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel
regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og. Stange kommune er organisert med to
myndighetsnivåer; rådmanns- og virksomhetsnivå. To-nivåmodellen har vært i funksjon siden 2003, men det
er gjort noen.
Kontor og administrasjon. Hvis du ønsker å ta et kurs i administrasjon, kan du begynne her! For å gjøre det
enklere for deg, har vi delt inn kursene i en rekke. Harstad kommune har den glede å invitere til åpent
folkemøte om sentrumsplan i Harstad. Sted: Nordic Hall Tid: 12.
november fra 18:00-20:00.

