
 l  Bli professionell HR-strateg

  l  Få diplom som visar vad du kan

   l  Skaffa dig ett gediget nätverk

   l  Ta del av det senaste inom HR 

  l  Få verktyg för personlig utveckling

l  Studera och arbeta parallellt

STÄRK DIG I DIN YRKESROLL 
           – bli diplomerad HR-strateg

Anmäl dig på lexahr.se

Arbetar du med HR-frågor men 
saknar formell utbildning? Är du 
chef och vill lära dig mer om HR? 
Har du tidigare läst personaladmi-
nistration och vill friska upp dina 
kunskaper? Då är detta utbildning-
en för dig! 

Under ett år lär du dig det vikti-
gaste inom HR. Vi fokuserar på de 
lagar och regler du behöver ha koll 
på för att kunna utföra ditt arbete 
korrekt, men också det du behöver 
kunna för att ta en strategisk ledar-
roll samt leda HR-projekt.

Efter avslutad utbildning erhål-
ler du diplom. Du får även möj-
lighet att delta i vårt nätverk för 
diplomerade HR-strateger där vi 
kontinuerligt håller dig uppdate-
rad om förändringar inom HR och 
delar med oss av våra kunskaper.



Människan är ett flockdjur och nyckeln för att över-
leva är att samspela och organisera oss i grupp. Lär 
dig hur vi människor fungerar tillsammans.

•   Organisationsteori
•   Värdegrundsarbete
•   Förändringsarbete
•   Att leda HR-projekt
•   Grupputveckling
•   Att arbeta i ledningsgrupp
•   Att fatta beslut
•   Skapa ett lönsamt ledarskap

När en arbetstagare säljer sin arbetskraft på en ar-
betsmarknad, betalar en arbetsgivare lön som mot-
prestation. Lär dig bedöma vad ett arbete är värt.

•   Att sätta mål och utvärdera måluppfyllelse
•   Personalekonomiska nyckeltal
•   Lönemodeller
•   Grunderna i löneadministration
•   Strategisk lönepolitik och lönespridning
•   Medarbetar- och lönesamtal
•   Lönekartläggning
•   Att hantera personuppgifter

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning som 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Lär dig de lagar och avtal som styr.

•   Arbetsrättslig lagstiftning
•   Parterna på arbetsmarknaden
•   Kollektivavtalets uppbyggnad
•   Att ingå anställningsavtal
•   Medbestämmande och förhandlingar
•   Avveckling
•   Omställning
•   Förhandlingsteknik

Att hitta talanger är en strategisk fråga för alla ar-
betsgivare. Det handlar om att utveckla organisatio-
nen över tid. Lär dig attrahera och anställa personal.

•   Framtidens arbetsmarknad
•   Rekryteringsprocessens uppbyggnad
•   Ledarförsörjning
•   Förhållningssätt och etik
•   Intervjuteknik
•   Utvärdering och bedömning
•   Arbetspsykologiska tester
•   On/offboarding

Människor som är friska och mår bra presterar 
också bättre i arbetet. Lär dig vad du som arbetsgi-
varrepresentant behöver göra. 

•   Det moderna arbetarskyddets framväxt
•   Lagar, avtal och föreskrifter
•   Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
•   Uppgiftsfördelning
•   Systematiskt arbetsmiljöarbete
•   Arbetsskador och tillbud
•   Rehabilitering och anpassning
•   Hälsa, risk- och friskfaktorer

Förmågan att leda andra människor står och faller 
med kvaliteten på kommunikationen. Lär dig kom-
municera effektivt. 

•   Kommunikationsprocessen
•   Grundläggande samtalsmetodik
•   Feedback
•   Konflikthantering
•   Presentationsteknik
•   Samtal om svåra frågor
•   Min personliga beteendeprofil
•   Vem är jag? Skapa din egen HR-plattform

DU FÅR
203 föreläsningstimmar, 

extra lästips och 
fördjupningsseminarier!

”Föreläsningar varvas med diskussioner, grupparbeten, rollspel och andra 
praktiska övningar. Varje moment avslutas med reflektionsövning och 

personlig feedback.  ”

STRATEGISK KOMPETENS- 
OCH LEDARFÖRSÖRJNING4

LAG OCH AVTAL1 LÖN OCH BELÖNING2

ORGANISTATION OCH 
LEDARSKAP3

ARBETSMILJÖ OCH 
REHABILITERING5 KOMMUNIKATION OCH

PERSONLIG HR-PLATTFORM6

MÅL: Efter avslutad utbildning kommer du att 
känna dig trygg i en roll som HR-strateg. Du har 
god kunskap om den lagstiftning som reglerar 
HR-området och behärskar de viktigaste pro-
cesserna i HR-arbetet. 

MÅLGRUPP: Denna utbildning riktar sig till 
dig som arbetar, eller ska/vill börja arbeta med 
HR-frågor samt till dig som är chef med perso-
nalansvar. 

FÖRKUNSKAPER: För att kunna tillgodogöra 
dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens 
eller motsvarande, samt minst ett års arbetslivs-
erfarenhet. 

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL: Utbildningen 
omfattar 203 studietimmar, under ett års tid. 
Självstudier tillkommer. Vi träffas två heldagar 
varannan vecka, däremellan arbetar du med 
hemuppgifter. Utbildningens upplägg gör att du 
kan arbeta och studera parallellt. 

KURSLITTERATUR: Vi använder aktuell litte-
ratur som följer den senaste utvecklingen inom 
området. 

LEDARE: Samtliga kursledare är verksamma 
inom området och har goda kunskaper om yr-
kets förutsättningar.

ANTAL DELTAGARE: Vi arbetar med små 
grupper där det finns utrymme för handledning, 
feedback och diskussioner. 

BETYG OCH DIPLOM: För att få slutbetyg och 
bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro 
samt godkänt betyg på alla kunskapskontroller. 

Pris: 43 500 kr/termin, exkl moms
(hela utbildningen är två terminer). 
Kostnad för litteratur tillkommer. 



Vi gillar kunskap och vill bidra till en positiv samhälls-
utveckling och skänker därför, genom UNICEF, skolpaket 
till 500 barn varje år. 

Att ge barn en god grundutbildning är en av de viktigaste 
insatserna man kan göra för att ett land ska utvecklas!

0708–58 29 99

info@lexahr.se

www.lexahr.se

Lexa HR AB 
Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg                                                         

”Lexa, lär dig HR
Vi erbjuder utbildningar, konsulttjänster och interimslösningar inom 
HR, med fokus på lag och avtal. Vårt huvudsakliga uppdrag är att 
omvandla vår kunskap till praktisk nytta för Sveriges arbetsgivare. 

Säkra din plats

Anmäl dig 
idag!


