Analyskraft – verktyg för löneanalys
Tid: 12 december 2017, kl. 9.30- 16.00, inkl. gemensam lunch. Kaffe serveras mellan kl. 9.00- 9.30.
Respektera start- och sluttider.
Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Lokal: Hattmakaren
Pris: ca 2 600 kronor
Anmälan: Anmäl dig här senast 17 november 2017
Syfte
Verktyget är avsett att användas för att göra lokal löneanalys till exempel i samband med lokal lönerevision
och i arbetet med att undvika osakliga löneskillnader. Du ska få förståelse för hur Analyskraft ska användas
och praktiskt kunna utföra löneanalysarbete i din organisation. Du ska också lära dig att utbilda andra
användare i din organisation.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som operativt arbetar med löneanalys i din organisation.
Innehåll
•

Bakgrund och syfte med löneanalysarbete

•
•
•

Genomgång av funktionerna i Analyskraft
Praktiska övningar i löneanalysarbete
Administration av Analyskraft

Förberedelser
Du ska ha tagit del av informationen som gavs vid informationsträffarna i början av oktober.
Om inte så ta del av denna film innan utbildningsdagen.
Till utbildningen behöver du ta med egen dator. Eftersom vi ska röra oss runt i ett webbverktyg kan det
vara bra att ha en egen datormus.
Under utbildningsdagen kommer du att arbeta i en utbildningsmiljö med tillhörande register som
Arbetsgivarverket tillhandahåller. För att sedan komma igång på hemmaplan så är det bra om du har
tillgång till Analyskraft. Om din organisation inte redan gjort det, beställer du anslutning genom att mejla
analyskraft@arbetsgivarverket.se
Klicka här för att komma till handbok till Analyskraft

Utbildare
Malin Sundeby och Ann-Louise Algotsson Ljunglöf, Arbetsgivarverket
Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret på Myndighetsnatverket.se. Ange också om du har någon matallergi.
Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid
om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.
Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din
myndighet.
Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din
myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till
birgitta.eklund@bolagsverket.se.
Frågor?
Vid frågor kontakta Birgitta Eklund, utbildningsansvarig.
Kontaktuppgifter
Tel: 060-18 41 42, 070-626 95 31.
E-post: birgitta.eklund@bolagsverket.se
Välkommen att anmäla dig!

