Påbyggnad

Hogia Personal
Våra programutbildningar är till för
dig som är ny på jobbet och vill
komma igång så snabbt som möjligt.
Vi vänder oss även till dig som redan
använder våra program och vill lära
dig fler finesser och genvägar.

Kunskap är lätt att bära

På Påbyggnad Hogia Personal får du svar på många grundläggande frågor och en inblick i fler av systemets moduler. Vi lär dig
arbetsgången och hur du ska utnyttja och administrera systemet på bästa sätt. För att kunna ta del av kursen på bästa sätt bör
du tidigare ha gått Grundkurs Hogia Personal alternativt arbetat aktivt med systemet under en tid. Teori varvas med praktiska
övningar och utrymme ges för diskussioner. Varje deltagare får tillgång till egen dator och kursmaterial. För att du ska hinna
med att ställa just dina frågor till läraren genomför vi våra utbildningar i små grupper (max 12 deltagare).
Vi går bland annat igenom:
•
•
•
•
•

Lönerevisionsmodulen
Uttag av statistikrapporter, exempelvis personalbokslut, personalomsättning och lönestatistik
Funktion för företagsanpassade mallar såsom anställningsavtal, sekretessavtal och stöd vid rehabiliteringsutredning
Kompetensmodulen, dokumentation och bevakning av kompetenshöjande aktiviteter
Hälsomodulen

Kursens längd

1 dag mellan kl. 09.00 och 16.00.

Kursavgift

6 000 kronor exkl. moms. I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe.

Anmälan

Görs enklast på vår hemsida www.utbildning.hogia.se Det går även bra att ringa till oss på 0303-662 00 eller skicka in
din anmälan via e-post till utbildning@hogia.se

Avbokning

Kostnadsfri avbokning av kursplats fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart,
debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften. Kursplatsen kan
överlåtas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få antal deltagare.

Avbeställningsskydd

Komplettera gärna din anmälan med ett avbeställningsskydd som gäller vid egen sjukdom/olycksfall mot uppvisande av
läkarintyg. Kursavgiften återbetalas exklusive kostnaden för avbeställningsskydd.
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