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

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

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. 

Mål
Efter avslutad utbildning kommer du 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.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har personalarbete som din huvudsakliga 
arbetsuppgift och till dig som är chef och har personalansvar.

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

Upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar 224 studietimmar med träffar en kväll per vecka. Teori varvas 
med praktiska övningar och reflektion. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och 
personlig feedback. Upplägget gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Utbildningen innehåller två delar med följande avsnitt:

Del 1 (Diplomerad HR-koordinator)
• HR i praktiken
• Arbetsrätt

Del 2
• Kommunikation för HR
• Arbetsmiljö och rehabilitering
• Personalekonomi
• Strategisk HR
• Sensus HR-dag
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Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området. 

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets 
förutsättningar.

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 i varje avsnitt samt 
godkända betyg i alla tentamina.

Deltagarröster
”Kursen var väldigt bra upplagd med kunniga och fantastiska lärare. Det ställdes krav och 
kunskaperna utvärderades på ett bra sätt. Personalen på Sensus ställer också upp och är 
stöttande och peppande.”

Marianne Niklasson, HR-ansvarig, Kulturparken Småland, Växjö

”Jag blev övertygad från första dagen på utbildningen till HR Koordinator! Vilka 
förträffliga och inspirerande utbildningsledare, som har gedigen kunskap och dessutom 
kan förmedla kunskap! Och vilka lärorika diskussioner jag fick med de andra deltagarna! 
Jag kände stor glädje varenda gång jag skulle till utbildningen. Från att ha haft kunskap 
om endast delar av HR området och väldigt lite kunskap om HR funktionens roll, fick jag 
en mycket bra och bred plattform att stå på, både vad gäller HR i Praktiken och Arbetsrätt. 
Utbildningen har gett mig säkerhet i min roll som HR Koordinator och god överblick över 
företagets HR-frågor – ovärderligt!”

Alenka Puzar,  PA to MD & HR Coord, Alde International Systems AB

”Att kunna arbeta parallellt med utbildningen och ha möjlighet att använda sina 
kunskaper direkt på arbetsplatsen har varit oslagbart. Ledarna har varit intressanta, roliga 
och väldigt kunniga inom sina områden. Vi har inte bara lärt oss massor under våra träffar 
utan vi har haft roligt också! Och skapat värdefulla nätverk i gruppen!”

Linda Bergman, personal- & pensionsadministratör Ratos AB, Stockholm
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Digitalt informationsmöte
Tisdag 5 maj kl 8-9. Anmälan till annika.berg@sensus.se

Plats
Sensus, Drottninggatan 30, Göteborg.

Kursstart
Onsdag 30 september 2020.

Pris
Del 1: 37 900 kronor (Diplomerad HR-koordinator). Litteratur tillkommer med ca 4 500 kronor.
Del 2: 75 800 kronor. Litteratur tillkommer med ca 7 000 kronor.

Kontakt
Annika Berg, 031-708 39 25 eller annika.berg@sensus.se
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