Kompetensbaserad rekrytering
Tid: 31 jan – 1 februari 2018, 08.30–16.30 inkl. gemensam lunch
Plats: Quality hotel, Esplanaden 29, Sundsvall, Lokal: Hovslagaren
Pris: 4000:Anmälan: Anmäl dig här senast den 20 december
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som chef
Innehåll
Dag 1.
Beskriver kostnader för en felrekrytering och prognosvärdet hos våra vanligaste
bedömningsmetoder.
Vi går igenom rekryteringsprocessen i sin helhet och hur man gör en väl underbyggd
behovsanalys och tar fram en kravspecifikation. En stor del av eftermiddagen kommer sedan
att ägnas åt praktiskt arbete med de befattningar som är mest relevanta för den egna
verksamheten.
Dag 2.
Fördjupar bedömningen av de sökande, hur man kan använda arbetsprover i bedömningen,
intervjumetodik och kompetensbaserad intervjuteknik och vilka faktorer man behöver väga
in när man fattar beslut. Vi diskuterar även diskrimineringslagstiftningen och hur vi kan
kvalitetssäkra vårt rekryteringsarbete i den bemärkelsen. Även här kommer teori varvas med
praktiska övningar.
Utbildare
Malin Lindelöw, fil.dr. i psykologi och författare till ’Kompetensbaserad rekrytering,
intervjuteknik och testning’ (Natur & Kultur, 2003) och ’Kompetensbaserad
personalstrategi’(Natur & Kultur, 2008).
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.
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Frågor
Har du frågor angående det praktiska kan du kontakta: Birgitta Eklund, Bolagsverket, e-post
birgitta.eklund@bolagsverket.se tel. 060–18 41 42 eller 070-626 95 31
Tänk på att vi har allergiker, dofta lagom
Välkommen att anmäla dig
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