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”Utbildningen kändes som 
heltäckande med väldigt en-
gagerade och kunniga ledare. 
Upplägget har varit väldigt bra 
och man har fått utrymmet att 
studera på egen tid.”

Valentin Marku, Financial 
Controller/HR Administrator 
Nordic, Malmö

Diplomerad HR-specialist
Sensus

Som HR-specialist har du en generalistkompetens inom 
HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och 
organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möj-
lighet att utvecklas och stärkas i 
din yrkesroll. Du får kunskap som 
gör att du kan arbeta strategiskt 
med HR-frågor och ta ett övergri-
pande ansvar för personalarbetet på 
din arbetsplats. 

Branschöverskridande erfarenhets-
utbyte och nätverksbyggande med 
andra deltagare är viktiga inslag 
i utbildningen och något som du 
kommer att ha stor glädje och nytta 
av i framtiden.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 192 studie-
timmar, en kväll per vecka, alter-
nativt en heldag varannan vecka, 
under tre terminer. Teori varvas 
med praktiska övningar. Självstu-
dier tillkommer. 

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig 
utbildningen bör du ha gymnasie-
kompetens eller motsvarande, samt 
några års praktisk erfarenhet av 
personalarbete.

Syfte
Utbildningen syftar till att du efter 
avslutad utbildning kommer att 
ha en generalistkompetens inom 
HR-frågor. Du förstår och tillämpar 
teorier och modeller för strategiska 
och operativa beslut inom HR. Du 
behärskar de viktigaste processerna 
för HR-arbete och du känner dig 
trygg i din roll som HR-specialist.

Du får hemuppgifter och personlig 
feedback. Utbildningens upplägg 
gör att du kan studera och arbeta 
parallellt.

Utbildningen innehåller följande:
•	 HR	i	praktiken
•	 Arbetsrätt
•	 Kommunikation	för	HR
•	 Arbetsmiljö	och	rehabilitering
•	 Personalekonomi
•	 Strategisk	HR	
•	 Sensus	HR-dagar

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig 
som har personalarbete som din 
huvudsakliga arbetsuppgift samt 
till dig som är chef med personal-
ansvar.



Deltagarröster

”Att kunna arbeta parallellt med utbildningen och ha möjlighet att an-
vända sina kunskaper direkt på arbetsplatsen har varit fantastiskt bra 
och utvecklande. Ledarna och alla föreläsningar har varit intressanta 
och roliga. Trots att det emellanåt har varit tufft att både arbeta och 
plugga, har jag alltid sett fram emot våra träffar , dessutom har jag haft 
roligt också! Vi i kursen har även skapat ett värdefullt nätverk. Jag har 
haft stor nytta av utbildningen och bläddrar i böckerna och anteckning-
arna emellanåt, känner mig tryggare och säkrare på att hantera perso-
nalfrågor, vilket även ger en stabilitet på arbetsplatsen.”

Martina Ullfors, Administrativ handläggare,  
Växjö kommun

”En mycket inspirerande utbildning som gav mig kött på benen i min 
nya roll som HR-generalist. Det var gruppens dynamik som höjde ut-
bildningen ett extra snäpp. Alla deltagare kom från olika verksamheter 
och med olika bakgrund och tillförde egna erfarenheter. Våra lärare var 
engagerade och arbetsrätt, som låter lite tråkigt, var det som engage-
rade mig mest!”

Frida Berglund, HR-generalist Försvarsmakten,  
Eksjö

”När min Chef erbjöd mig att få utbildningen till diplomerad personal-
strateg så var det med blandade känslor som jag tackade ja. Jag arbe-
tade som personalchef och hade gjort det under ett års tid och kände 
att jag verkligen skulle behöva en sådan utbildning men samtidigt var 
jag lite nervös för vad det skulle innebära för mig och om jag skulle fixa 
detta. Utbildningen var över förväntan den stärkte mig i min yrkesroll, 
jag hade användning av kunskapen jag fick och nätverket redan från 
början. Jag läste och arbetade parallellt hela tiden och kände att jag 
fick styrka i min roll som personalchef samt att jag fick större självför-
troende inför mina uppgifter med den kunskapen som jag fick från 
utbildningen.”

Susanne Gryfelt, personalchef Kalmar familjebad,  
Kalmar

ÖVRIG FAKTA

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurslit-
teratur. Litteraturlistan uppda-
teras ständigt så att den alltid 
täcker den senaste utveck-
lingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma 
inom området, vilket ger goda 
förutsättningar för dig att både 
praktiskt och teoretiskt växa in 
i yrkesrollen. 

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper 
där det finns gott om utrymme 
för handledning, feedback  
och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli  
diplomerad krävs minst 70  
procents närvaro samt god-
känt betyg i alla tentamina.



Mer information finns på sensus.se/diplom

Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80, skane-blekinge@sensus.se

Småland-Öland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Växel, 0470-70 73 00, smaland-oland@sensus.se

Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Växel, 031-708 39 00, goteborg@sensus.se
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Sensus erbjuder utbildningar 
till medarbetare och chefer 
som vill stärka sig i sin befint-
liga eller kommande yrkes-
roll. 

Vi utbildar enligt folkbildning-
ens kunskaps- och människo- 
syn. Därför är mötet mellan 
människor och deras erfaren-
heter centralt.


