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Diplomerad HR-koordinator
Som diplomerad HR-koordinator deltar du med självklarhet 
i organisationens viktiga HR-processer såsom rekrytering, 
medarbetarutveckling och avveckling. 

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll och bredda 
dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt. Du får verktyg som gör att du 
kan hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt.

Efter utbildningen till HR-koordinator har du möjlighet att studera vidare till diplomerad 
HR-specialist. 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 skall du ha en helhetsbild av HR-rollen samt kunna agera med 
stärkt identitet, trygghet och säkerhet i HR-arbetet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller som står inför att få ansvar för 
personaladministrativa frågor. 

Förkunskaper
Du bör ha gymnasiekompetens och några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete 
med personalfrågor är en fördel men inget krav. 

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 80 studietimmar med träffar en kväll per vecka. Teori varvas med 
praktiska övningar och reflektion. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Upplägget 
gör att du kan studera och arbeta parallellt. 

Vi planerar att under hösten 2022 genomföra träffarna i våra studielokaler i centrala 
Göteborg förutsatt att detta är möjligt p g a den i dagsläget rådande pandemin. Skulle 
FHMs rekommendationer säga annat kommer vi att starta utbildningen på den digitala 
mötesplattformen Zoom med ett digitalt upplägg och därefter övergå till fysiska träffar så 
snart detta är möjligt. Träffarna kommer att vara på onsdagskvällar mellan kl 16.30-20.00.

Utbildningen är indelad i två avsnitt:

HR i praktiken
• HR-rollen
• Rekrytering
• Medarbetarutveckling
• Rätt lön

Arbetsrätt
• Grunderna i arbetsrätt och arbetsmiljörätt
• Förhandling
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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 är perfekt för den som vill fördjupa sig i personalfrågor samtidigt som man 
arbetar. Bra och kunniga ledare har givit alla i gruppen stor plats med diskussioner och 
grupparbeten. Studiematerialet är mycket bra och omfattande, jag har haft stor nytta av 
det i mitt yrkesutövande.”

Patrik Åberg, HR-konsult, Nybro kommun

”Sensus har lyckats att förena proffsiga föreläsningar och tuffa hemarbeten med 
mycket intressanta diskussioner där alla kunde bidra med sina erfarenheter. Det var 
jättespännande! Jag längtade till dagen med gruppen och ledarna samt övrig personal. 
Mycket värme och omtanke från alla.”

Eva-Lotta Nyholm, Enhetschef, Försäkringskassan, Kalmar
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Digitalt informationsmöte
Tisdag 23 november 2021 kl 9-10 på mötesplattformen Zoom.  
Anmälan till annika.berg@sensus.se

Kursstart
Onsdag 23 februari 2022 kl 16.30-20.00.

Plats
Sensus, Drottninggatan 30, Göteborg/Zoom.

Pris
37 900 kronor.  Litteratur tillkommer med ca 3 500 kronor.

Kontakt
Annika Berg, 031-708 39 25 eller annika.berg@sensus.se
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Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
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