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ER DU VORES NÆSTE REVISORASSISTENTELEV?
Som elev i VKST kommer du med på holdet i en af landets 
største rådgivningsselskaber, der rådgiver små og større 
virksomheder i landbrugssektoren. Det betyder, at du får en 
bred uddannelse inden for økonomi, regnskab og rådgivning, 
som du kan gøre brug af hele livet. VKST blev kåret som Årets 
Revisionselevplads 2018. 
 
Vi søger dygtige elever, som er ambitiøse, imødekom-
mende og interesserer sig for tal og rådgivning. Vi forventer, 
at du har gennemført et merkantilt grundforløb med 
kontorelev som speciale: HG, EUD, HGS, EUX eller HHX, HF, 
STX, eller højere uddannelse. Hos VKST tilbyder vi dig en 
elevplads med højt, fagligt niveau, sparring med dygtige og 
engagerede kolleger, elevkontrakt med fordelagtige ansæt-
telsesvilkår og gode personaleforhold med kantineordning, 
pension efter 9 mdr. ansættelse, privat sundhedsforsikring 
og meget mere.  
  
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Vi søger to elever til vores afdeling i Sorø med forventet start 
den 1. september 2019. Send os din ansøgning inden den 
19. maj 2019 til jmlm@vkst.dk - vi glæder os til at høre fra 
dig. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte Økonomichef Henning Andersen på telefon 6155 
7263. 

Læs mere om stillingen på vkst.dk/job-hos-vkst/

VKST rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500 kunder 
i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel,



Uddannelsesplan  

 

Elevnavn:______________________ 

Elevansvarlige:__________________________________ 

Uddannelsesansvarlig/afdelingsleder:_________________________ 

 

Årstid Emne Beskrivelse Hvornår Hvem 
 

Udført 

Efterår 2018 Introduktion til arbejdsplads Rundvisning og hilse på kollegaer. 
Kantineordning, pauser og 
arbejdstider. Opbygning af 
organisationen. 
Medarbejderhåndbog.  

Første arbejdsdag Afdelingsleder  

 Introduktion til programmer Introduktion til mail og kalender. 
Kontorløsning og docunote mv. 

Første arbejdsuge Elevansvarlige + 
Lilian/Anette 
 
 

 

 Introduktion til Ø-90 
 
 

Kontoplanens opbygning. Opbygning 
af Ø-90. Indtastning i Ø-90. 

Efterår 2018 Elevansvarlige  

 Kontering 
 

Indtastning bilag i kasseregistrering. 
Indlæse bankdata. Afstemme 
måneder. Fejlfinding og 
konteringsvejledning 

Efterår 2018. Elevansvarlige  

 Momsopgørelse i Ø-90 
 
 

Små momsopgørelser i Ø-90 og 
manuelt. Indberetning af momstal til 
SKAT.  

Efterår 2018 Elevansvarlige  



 Arkivering i docunote Hjælpe IT-afdelingen med registrering 
af samarbejdsaftaler i docunote mv.  

Løbende over 
efteråret 2018 – 
når der er tid.  

Tine Windeløv 
 

 

 Trivselssamtale Samtale med afdelingsleder om 
hvordan det går.  

Efter de første 2 
uger 

Afdelingsleder 
 

 

 Handelsskole: eksternt 
regnskab 
 

 17/9 – 21-9 2018 Elev  

 Samtale om samarbejde Samtale med elevansvarlige om 
samarbejde/oplæring. Skal der 
tilpasses noget? 
 

Ultimo September 
2018 

Elevansvarlige  

 Arkivering og oprydning Digital arkivering. Oprydning i 
stammapper på afsluttede år.  

Efterår 2018 Elevansvarlige 
 
 

 

 Handelsskole: 
Virksomhedsdrift 

 22/10 – 26-10 2018 Elev 
 

 

 Handelsskole: 
Grundlæggende skat 
 

 19/11 – 23/11 2018 Elev  

 Samtale før prøvetidens 
udløb 

 November 2018 
 

Elevansvarlige og 
uddannelses-
ansvarlig 
 

 

 Digital og automatiseret 
bogføring 

Bogføring og linkning med Summax Efterår 2018 Assistent 
 

 

 Virksomhedssekretær 
 

Med som virksomhedssekretær. Hvad 
gør man ude hos kunden? 
 

Efterår 2018 + 2019 Virksomhedssekr
etær 

 

 Indkomstopgørelse 
 

Skattepligtig indkomst November og 
december 2018 

Elevansvarlige  

 Opgørelse skatteregnskab i 
Ø-90 
 
 

Udarbejde små skatteregnskaber i Ø-
90. Intro opgørelsesvejledningen. 

November og 
december 2018. 

Elevansvarlige  



Forår 2019 Kapitalafkastordningen 
 

Teori og praksis. Fælles intern 
undervisning.  
Uge forud for handelsskolen 

Forår 2019 Intern konsulent 
Pernille S. 
Sproegel 
 
 

 

 Virksomhedsordningen 
 

Teori og i regnskabet. Fælles intern 
undervisning. 
Uge forud for handelsskolen 
 

Forår 2019 
 

Intern konsulent 
Pernille S. 
Sproegel 

 

 Bogføring og momsopgørelse 
fortsat 
 
 

Mere selvstændig bogføring og 
opgørelse af moms. Samt 
indberetning af moms til SKAT 

Januar og februar 
2019 

Elevansvarlige  

 Opgørelseskursus Internt kursus i opgørelse i Ø-90. 
Gennemgang af alle 
opgørelsesbillederne  

Primo marts 2019 Intern konsulent  

 Opgørelse af 
skatteregnskaber fortsat 

Mere selvstændig opgørelse, samt 
afslutning (låse, penneo og arkivering i 
docunote) 
 

Forår 2019 Elevansvarlige 
 
 

 

 Handelsskole: Udvidet skat Gennemgang af VSO og KAO 3 dage Elev 
 

 

 Handelsskole: Udvidet moms Regler om moms og afgifter 2 dage Elev 
 

 

 Indberetning af regnskaber  
 

Indberetning af selvangivelser til 
SKAT: automatisk og manuelt. 

Forår 2019 Elevansvarlige 
 
 

 

 Evalueringssamtale Samtale om hvordan det går, og er der 
noget der skal ændres/tilrettes 

Før sommerferie 
2019 

Afdelingsleder og 
elevansvarlige 
 

 

Efterår 2019 Introduktion til forskudte 
regnskaber 

Opgørelse af regnskaber med forskudt 
status i Ø-90. 

Efterår 2019 Elevansvarlige 
 
 

 

 Introduktion til 
årsregnskaber 

Udarbejde små manuelle regnskaber. Efterår 2019. Elevansvarlige 
 

 



 Forskudsopgørelser 
 
 

Tilretning af forskudsopgørelser hos 
SKAT 

Efterår 2019 Elevansvarlig + 
intern konsulent 

 

 Kortperiodiske regnskaber Lære at lave kortperiodiske 
regnskaber 
 

Efterår 2019 Elevansvarlige  

 Intro til Economics Bogføring i systemet economics. 
Fælles undervisning 
 

4/9 2019 
Formiddag 

VKST Revision  

 Caseware Import af bogføringsdata fra 
economics til Caseware og opstilling af 
regnskab i Caseware 
 

4/9 2019 
Eftermiddag 

VKST Revision  

 Selskaber Let introduktion til 
selskabsregnskaber. Vide – ikke 
mestre. 
 

Efterår 2019 Assistent  

 Intro til Revision Fælles intern undervisning hos VKST 
Revision som intro til fag på 
handelsskole 
 

12/9 2019 VKST Revision 
(Inga) 

 

 Handelsskole: Revision  16/9 – 27/9 2019  Elev 
 

 

 MUS samtale Individuel samtale om trivsel og 
udvikling mv. 

Efterår 2019 Afdelingsleder 
 
 

 

 Indkomstoptimering Optimering af skattepligtig indkomst i 
regnskabet. Hvilke ”knapper” kan man 
skrue på? 
 

2/10 2019 Skattekonsulent  
Pernille S. Jensen 

 

 Løn Let intro om lønindberetning for 
erhvervsdrivende. 
 

Efterår 2019 Lønteam  

 Budget Udarbejdelse af budget i samarbejde 
med en driftsøkonom 

Efterår 2019 Elevansvarlig eller 
budgetassistent 

 



 Socialøkonomi Fælles intern undervisning om 
socialøkonomiske forhold der skal 
tages hensyn til i regnskabet.  
 

Efterår 2019 Intern 
konsulent/socialø
konom 

 

Forår 2020 Årsrapporter Opgørelse af årsrapporter i Ø-90 samt 
opgørelsesark til årsrapporten 
 

Forår 2020 Elevansvarlige 
 

 

 Hvad bruges årsrapport til? Forstå at læse og bruge en årsrapport: 
fælles intern undervisning 
 

Forår 2020 Driftsøkonom  

 Skatteregnskaber fortsat Opgørelse af mere komplekse 
skatteregnskaber i Ø-90 
 

Forår 2020 Elevansvarlige  

 Værdipapirer 
 
 

Tilretning aktiemodul hos skat. 
Gennemgang af diverse værdipapirer 

Forår 2020 Elevansvarlige 
eller anden 
assistent 

 

 Køb og salg af fast ejendom 
 

Opgørelsesark og behandling i Ø-90 Forår 2020 Elevansvarlige  

 Afsluttende samtale om 
elevtid 

 
 
 

Maj 2020 Afdelingsleder 
 

 

Efterår 2020 Bogføring og 
momsopgørelser 

Selvstændig udarbejdelse af bogføring 
og momsopgørelser 
 

August 2020 Elev  

 

Herudover forventes det, at man tager del i forefaldende opgaver på kontoret, samt eventuelle administrative opgaver f.eks. postfordeling, evt. 

telefonpasning og betjening i receptionen.  

Sideløbende deltages i VKST’s introprogram for nyansatte, for at udbrede kendskabet til andre afdelinger og andre medarbejdere i VKST.  


