Process och systemförståelse för lönespecialister
Om utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som lönespecialist och vill ha fördjupade
kunskaper gällande processer, systemförståelse och hur system interagerar med
varandra. Du har behov av att utvecklas i yrkesroll, vara en problemlösare, kunna se
helheten, vara lösningsorienterad och förstå värdet av tydlighet inom verksamheten
Utbildningens mål
Det övergripande målet med utbildningen är att få förståelse för hur processer inom
hr-, lön- och ekonomi kan samarbeta genom digitalisering och automatisering. Detta
för att bidra till en större effektivitet i verksamheten.
Du får kunskap kring hur upphandlings- och implementeringsprocesser kan se ut och
kunna ta fram en införandeplan, inventera interna resurser samt avgöra om, när och
hur man kan efterfråga expertstöd.
Du får förståelse för de konsekvenser förändringar i organisation och/eller processer
har på systemuppbyggnaden.
Utifrån verksamhetens interna och externa behov ger utbildningen dig förmåga att
bedöma utveckling av systemstöd, planera, genomföra samt förvalta Lön-/HRrelaterade system. Detta är en viktig del i yrkesrollen.
Du lär dig förstå vikten av systemförvaltning samt på ett konsultativt sätt kunna
förmedla förändringar och förbättringar.
Kurser som ingår
Organisation, process och systemförvaltning
•

Förstå organisationsteori, processtyrning, projekt, beroenden och påverkan mellan system

•

System- och teknikorientering

•

Systemuppbyggnad

•

Kvalitetssäkring

•

Roller och ansvar

•

Förvaltning och dess modeller

•

Systemintegrationer

Upphandling och implementering
•

Behovsanalys

•

Kravspecifikation

•

Riskhantering

•

Upphandling

•

Implementeringsdokumentation

•

Test- och kvalitetssäkring

•

Tids- och aktivitetsplaner
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Om Iterum Education:
Iterum Education är en privat, fristående utbildningsanordnare med inriktning på
yrkesområdena lön, redovisning och arbetsmiljö.
Vi utbildar de mest efterfrågade genom utbildningar med tydliga strukturer och ett
mycket nära samarbete med företag och organisationer inom branschen. Vår långa och
gedigna kompetens inom de yrkesområden vi utbildar inom, tillsammans med våra
professionella utbildningskonsulter och kontakter med arbetslivet skapar
förutsättningar för våra studerande att nå sina yrkesmål.
Våra utbildningar bedrivs framför allt på webben och vi har med stor framgång arbetat
med distansutbildning och e-lärande sedan 2008. Distansupplägget i våra utbildningar
och kurser gör att man kan utbilda sig oavsett var i landet man bor. Myndigheten för
Yrkeshögskolan har lyft Iterum Education som ett mycket gott exempel i sin översyn av
distansutbildning.
Fakta om utbildningen:
Omfattning: 75 YH-poäng, ca 60 studieveckor
Studietakt: 25%, ca 10 studietimmar per vecka
Studieform: Distansstudier
Utbildningsstart: Vecka 42 2021 (preliminär)
Behörighetskrav: Gymnasieexamen, Yrkeserfarenhet om minst två år på heltid som
lönespecialist eller motsvarande.
Urvalsgrunder: Särskilt prov
Finansiering: Utbildningen är avgiftsfri men är inte studiemedelsberättigad.
Kurslitteratur samt eventuella kostnader i samband med ett mindre antal träffar på
studieorten bekostas av den studerande.
Hur söker jag?
Du söker under Korta kurser på Iterum Educations hemsida. Där kan du också läsa hur
det går till att söka, där finns en avdelning med frågor och svar, skulle du inte hitta det
du söker är du varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021
Särskilt prov för behöriga görs i vecka 36
Antagningsbesked får du under vecka 38
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