Teori Semester
Lagar och regler

På våra teoretiska utbildningar använder vi oss inte av
något löneprogram utan koncentrerar oss istället på de
lagar och regler som styr ditt arbete med personal- och
löneadminstration.

Kunskap är lätt att bära
Teori Semester
Semester upplever många som krångligt och kunskaper i ämnet efterfrågas hela tiden . Chefer och anställda ställer höga krav på dig som
löneadministratör att vara uppdaterad inom området. De anställda förutsätter att du ska kunna ge svar på deras frågor och kunna visa och
förklara hur allt hänger ihop. Alla förväntar sig att allt ska vara rätt och det gäller att inte betala ut för mycket och inte heller för lite.
Under denna dag får du möjlighet att träffa andra löneadministratörer, utbyta erfarenheter och ta del av alla frågor och funderingar som
dyker upp. Vi kommer att bjuda på konkreta tips och råd. Teori varvas med manuella övningar.
Innehåll:
• Semesterår och intjänandeår
• Semesterledighet med och utan semesterlön
• Semesterledighet för deltidsanställda
• Uttag av semesterledighet
• Semesterlönegrundande frånvaro
• Sjukdom under semesterledigheten
• Skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning

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

Ombokning

Avbokning

Avbeställningsskydd

Kostnadsfri ombokning av kursplats fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid ombokning 29-11 dagar före kursstart,
utgår en administrativ avgift på 1 000 kr per kursdag, dock max 3 000 kr totalt. Vid ombokning 10 dagar före kursstart
eller senare, debiteras hela avgiften.
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.
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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