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Lönespecialist

Sensus

Diplomerad lönespecialist
Som lönespecialist ansvarar du för organisationens
operativa lönearbete. Det här är en utbildning som ger
dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper
inom lön, både teoretiskt och praktiskt.

Den här utbildningen ger dig de
kunskaper du behöver för att förstå
lönespecialistens roll och ansvar.
Utbildningen vänder sig till dig
som vill skaffa fördjupade kunskaper inom lönehanteringen samt
utveckla dina befintliga kunskaper
inom området.
Efter genomförd utbildning har
du de kunskaper som behövs för
att hantera lön, känna till rutiner runt lönehanteringen, kunna
tolka och förstå kollektivavtal.
Stor vikt läggs på innehållet i ett

flertal lagar såsom LAS (Lagen om
anställningsskydd), Sjuklönelagen,
Arbetstidslagen, Föräldraledighetslagen och Semesterlagen.
Andra områden som vi djupare
tittar in i är försäkringar, utländska
anställda, förskott/lån samt planering av löneåret.
Branschöverskridande erfarenhetsutbyte 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 80 studietimmar under en termin. Praktiska
övningar blandas med teori. Du får
hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att
du kan studera och arbeta parallellt.

Utbildningen innehåller följande:
• Lagar inom lön
• Kollektivavtal
• Arbetstid
• Skatter, avgifter och förmåner
• Sjukfrånvaro
• Semester
• Ledigheter
• Rapporteringar
• Avslut av inkomstår

Målgrupp
ÖVRIG FAKTA
Kurslitteratur

Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den täcker
den senaste utvecklingen
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 godkänd tentamen.

Utbildningen vänder sig till dig
som arbetar med eller har erfarenhet av lönearbete och som vill
utveckla dina kunskaper inom
kvalificerat lönearbete.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens
och/eller Sensus löneadministratörsutbildning eller motsvarande.
Kännedom om lönehantering är en
förutsättning.

Syfte

Efter avslutad utbildning har du
goda kunskaper om lönehantering
och kan ansvara för operativt lönearbete.
Du får goda, grundläggande kunskaper i lagar, löneadministrativa
begrepp och aktuella beräkningsgrunder via kollektivavtal och
lagar. Du kan självständigt genomföra lönehantering.

Jan 2017

Sensus erbjuder utbildningar
till medarbetare och chefer
som vill stärka sig i sin befintliga eller kommande yrkesroll.
Vi utbildar enligt folkbildningens kunskaps- och människosyn. Därför är mötet mellan
människor och deras erfarenheter centralt.

Sensus diplomutbildningar
Sensus diplomutbildningar ger
kunskaper som du kan använda
direkt i din arbetssituation.

Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80, skane-blekinge@sensus.se
Östra Götaland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Teatergatan, Stadshuset, 602 22 Norrköping
Apotekaregatan 14, 582 24 Linköping
Växel, 0470-70 73 00, ostragotaland@sensus.se
Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Växel, 031-708 39 00, goteborg@sensus.se

Teori varvas med praktiska övningar. Med små grupper finns
det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.
Våra diplomutbildningar är:
• Diplomerad HR-koordinator
• Diplomerad HR-specialist
• Diplomerad Lönespecialist
• Diplomerad informatör
• Diplomerad marknadsekonom
• Diplomerad marknadsförare
• Diplomerad personalledare
för Svenska kyrkan
• Diplomerad projektledare
• Diplomerad redovisningsekonom
Mer information finns på
sensus.se/diplom

