Karta informacyjna szkolenia REFA

źródło: refa.pl

Podstawy rachunku kosztów

Chcesz podnieść swoje kompetencje i „masz nosa“ do
liczb? To szkolenie wprowadzi Cię w podstawowe
zagadnienia rachunku kosztów. Dzięki zdobytej
wiedzy będzie Ci łatwiej porozumieć się
z księgowością i uzyskać potrzebne dane do
kalkulacji. Prezentacja Twoich pomysłów oparta
będzie o konkretne dane i wyliczenia, co zwiększy
prawdopodobieństwo ich powodzenia.
TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY
Specjaliści i kadra zarządzająca z obszaru logistyki,
produkcji, przygotowania produkcji; pracownicy
zajmujący się kalkulacjami kosztów i kontrolingiem;
pracownicy dążący do uzyskania dodatkowych
kwalifikacji REFA.
TWOJE KORZYŚCI - CELE SZKOLENIA
•

•

•
•

•

•

Poznajesz podstawy zastosowania rachunku
kosztów jako instrumentu zarządzania
zakładem.
Potrafisz zarejestrować różne rodzaje
kosztów i przyporządkować je do procesów
zakładowych.
Potrafisz kalkulować i oceniać procesy
zakładowe w oparciu o rodzaje kosztów.
Znasz zakładowy arkusz rozliczeń i potrafisz
prowadzić rachunek kosztów
stanowiskowych.
Potrafisz określić narzuty procentowe
kosztów pośrednich i stawki kosztów
pośrednich
Potrafisz kalkulować procesy zakładowe w
oparciu o rachunek stanowisk kosztowych i
analizować dane.

TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT

TWOJE ZAGADNIENIA - PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rachunek kosztów instrumentem
kierowania zakładem
Struktura rachunkowości
Systemy rachunku kosztów
Rodzaje kosztów i rachunek rodzajów
kosztów
Koszty kalkulacyjne
Zakładowy arkusz rozliczeniowy
Rachunek kosztów stanowiskowych
Interpretacja danych
Rachunek stanowisk kosztowych

MULTIMEDIALNY E-LEARNING
Masz dostęp do modułów Easy Business po polsku!
Easy Business to wielokrotnie nagradzany program
e-learningowy, z którego skorzystało już ponad
300 000 osób. Easy Business jest najbardziej
udanym oprogramowaniem do nauki „zarządzania
przedsiębiorstwem" w Europie. Mini-moduły
przekazują treści w zabawny sposób. Uczysz się,
kiedy chcesz i gdzie chcesz (również na
urządzeniach mobilnych).

TERMINY I CENY –
W ROZWÓJ ZAWODOWY

TWOJA

INWESTYCJA

Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej
osoby
Cena za szkolenie: 3400 PLN
Termin
I blok
11 – 12.04.2022
II blok
25 – 26.04.2022
III blok
10.05.2022

Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo
ukończenia szkolenia Podstawy rachunku kosztów.

CZAS TRWANIA
Podstawy rachunku kosztów
Czas trwania: 5 dni / 40 godzin
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