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Titel Indgåelse af aftaler - køb  
Målgruppe Alle, der har kompetence til at indgå aftaler på skolens vegne 
Tid og sted Aftales individuelt  
Kursusbeskrivelse:  
Gode leveregler til brug for indgåelse af forskellige aftaler – hvad skal man huske på, når man på vegne af 
skolen indgår aftaler med forskellige leverandører? 
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Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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