
In minder tijd
betere analyses 
en rapportages 
maken

Excel PLUS

Bestemd voor
J Financiële medewerkers 

J Salarisadministrateurs

J Managers

J HR-medewerkers

J Office-medewerkers

J OR-leden

J Marketeers

J Iedereen die eenvoudig betrouwbare 

rapportages en overzichtelijke 

analyses wil maken

Prijs
J € 1.095 voor niet-abonnees

J € 995 voor abonnees op één van de 

Rendement-edities of Rendement.nl

J € 965 voor Premium-abonnees

J € 915 voor de 2e en 3e deelnemer 

van dezelfde organisatie

J € 295 voor elke 4e deelnemer van 

dezelfde organisatie

Leer in één dag de verborgen mogelijkheden 
van Excel en vergroot zowel uw werksnelheid als 
de kwaliteit van uw analyses en rapportages

E É N D A A G S E  T R A I N I N G

www.exceldag.nl

Iedereen heeft te maken met het analyseren van gegevens en het opstellen van 

rapportages. Door gebruik te maken van de krachtige mogelijkheden van Excel 

kunt u heel veel tijd besparen. Helaas worden zelden alle mogelijkheden van Excel 

benut. Veel onnodige tijd wordt daardoor besteed aan routinematige handelingen 

in bijvoorbeeld maandrapportages, prognoses, begrotingen en jaarrekeningen. Dit 

zijn handelingen die u eenvoudig via Excel kunt uitvoeren. Speciaal voor de lezers 

van Rendement is een praktijkopleiding ontwikkeld die u leert optimaal gebruik te 

maken van de vele mogelijkheden van Excel. Tijdens deze opleiding ontdekt u hoe u 

in minder tijd betere analyses en rapportages maakt.

Als u zich ook inschrijft voor 
Excel PRO (z.o.z.), profiteert u van
€ 450 extra korting op het totaalbedrag.

Een incompany-training wordt afgestemd 
op uw medewerkers en organisatie. 
Vraag via www.rendement.nl/incompany een 
vrijblijvende offerte aan.

Meer informatie en aanmelden op: www.exceldag.nl

Let op: 
speciale combikorting!

Ook mogelijk 
als incompany-training

 

28-01-16 Utrecht

04-02-16 Rotterdam

16-02-16 Utrecht

17-03-16 Zwolle

22-03-16 Utrecht

05-04-16 Utrecht

19-04-16 Rotterdam

19-05-16 Eindhoven

26-05-16 Utrecht

07-06-16 Utrecht

16-06-16 Rotterdam

07-07-16 Utrecht

20-09-16 Zwolle

27-09-16 Utrecht

04-10-16 Rotterdam

13-10-16 Utrecht

15-11-16 Utrecht

22-11-16 Eindhoven

08-12-16 Utrecht

Data en locaties

Bent u een ervaren   Excel-gebruiker en wilt  u Excel nóg meer laten      opleveren? Lees dan achterop alles over de         training Excel PRO!



Voor de ervaren 
gebruiker 
die Excel nóg 
meer wil laten 
opleveren

Bestemd voor
J Financiële medewerkers 

J Salarisadministrateurs

J Managers

J HR-medewerkers

J Office-medewerkers

J OR-leden

J Marketeers

J Iedereen die eenvoudig betrouwbare 

rapportages en overzichtelijke 

analyses wil maken

Prijs
J € 1.095 voor niet-abonnees

J € 995 voor abonnees op één van de 

Rendement-edities of Rendement.nl

J € 965 voor Premium-abonnees

J € 915 voor de 2e en 3e deelnemer 

van dezelfde organisatie

J € 295 voor elke 4e deelnemer van 

dezelfde organisatie

Als u dacht Excel al te kennen: 
leer nieuwe dimensies van Excel tijdens de 
ééndaagse praktijktraining Excel PRO

www.exceldag.nl

U heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het aanleveren van 

rapportages. Ervaren medewerkers vertrouwen vaak volledig op Excel. Het is dus 

van groot belang dat alle data goed wordt verwerkt en u de juiste toepassingen 

van Excel gebruikt. Speciaal voor de ervaren Excel-gebruiker heeft Rendement Excel 

PRO ontwikkeld. Excel kan namelijk zóveel, dat zelfs u als frequente gebruiker nog 

verbaasd zult zijn over wat het programma allemaal nog méér kan! Leer het in deze 

training die naadloos aansluit op Excel PLUS.

Als u zich ook inschrijft voor 
Excel PLUS (z.o.z.), profiteert u van
€ 450 extra korting op het totaalbedrag.

Een incompany-training wordt afgestemd 
op uw medewerkers en organisatie. 
Vraag via www.rendement.nl/incompany een 
vrijblijvende offerte aan.

Meer informatie en aanmelden op: www.exceldag.nl

Let op: 
speciale combikorting!

Ook mogelijk 
als incompany-training

 

11-02-16 Utrecht

15-03-16 Rotterdam

21-04-16 Utrecht

24-05-16 Zwolle

14-06-16 Utrecht

 

15-09-16 Utrecht

11-10-16 Rotterdam

17-11-16 Eindhoven

01-12-16 Utrecht

Data en locaties

      Bent u geen    frequent gebruiker van Excel, maar wilt u er wel   uithalen wat er in zit? Volg dan de training           Excel PLUS (z.o.z.) 

Excel PRO
E É N D A A G S E  T R A I N I N G
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