Inom ramen för Iterum Kompetens erbjuder vi kursdagar i våra lokaler i Stockholm eller skräddarsydda på plats i
din organisation. Av pedagogiska skäl är det viktigt att en kursdag har ett varierat innehåll. Föreläsning och
genomgång varvas därför med uppgifter och praktiska exempel. För att deltagarna ska vara väl förberedda till
kurstillfället rekommenderar vi lämplig litteratur.
Vissa kursdagar kombineras med våra webbkurser för att skapa en högre medvetandenivå och för att säkerställa
att kursdeltagarna har samma förkunskaper.

eKurs och workshop
Payroll English – Affärsengelska för dig som jobbar med lön
En kurs för dig som vill förbättra dina lönerelaterade språkkunskaper i engelska. Kursen består av två
delar. I den första delen, e-kursen får du som deltagarna möjlighet att i lugn och ro öva och förbereda dig
inför den andra delen, kursdagen. Under kursdagen ligger fokus på en vokabulär utveckling med
muntliga övningar och diskussioner.
Kursmål
Kursdeltagaren ska få ett ökat självförtroende inför att tala engelska på arbetsplatsen. Efter kursen
kommer deltagarna att kunna kommunicera på engelska mer bekvämt och effektivt när de förklarar
löneuppgifter, processer, förfaranden och dokumentation.
Kursinnehåll
Förberedande e-kurs inför kursdagen
• Att arbeta med lön
• Löneprocesser
Kursdag
• Introduktion och presentationer
• Löne-vokabulär:
o Arbetsbeskrivningar, löneuppgifter, löneprocesser, förklara dokumentation
• Help-Desk scenarier
• Rollspel och gruppdiskussioner
Kursdagen är en levande lektion som innehåller många möjligheter till att öva sig i att tala så mycket som
möjligt. Deltagarna uppmanas att prata engelska med varandra hela dagen, även under kaffe- och
lunchpauserna.
Kursform
Kursen består av två delar, en e-kurser samt en kursdag. Genom e-kursen förbereder sig kursdeltagaren
inför kursdagen genom att inhämta grundläggande kunskaper som sedan omsätts praktiskt under
kursdagen. Den webbaserade kursen är uppbyggd utifrån en kunskapsförmedling med interaktivitet och
med olika nivåer av lärande såsom kunskap, förståelse, tillämpning, analys, värdering, skapande, och
reflektion. Allt material till kursen, utöver viss litteratur, finns samlat på vår asynkrona utbildningsplattform
och är uppbyggd med en responsiv design. Kursen består av flera olika arbetspass som vardera
innehåller en eller flera interaktiva eKurser varvat med övningsmaterial och instuderingsuppgifter som
förstärker och tydliggör ämnet med en verklighetsförankring och interaktivt lärande. Arbetspassen följer
en röd tråd och bygger upp komplexiteten steg för steg. Metodiken säkerställer en konsekvent
lärupplevelse, och skapar en arena för reflektion och problemlösning.
För att säkerställa kompetensmålet examineras kursens olika delar löpande och efter att kursdeltagaren
genomgått kursens alla delar ska en examinationsuppgift utföras med godkänt resultat innan kursintyg
för avslutad kurs erhålles.
Lämpliga förkunskaper
Grundläggande kunskaper i engelska och lönekompetens motsvarande innehållet i Lön I-III hos Iterum.
Ingår
En förberedande e-kurs, kursdokumentation, lunch och kaffe.

