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ASSOCIATIEDIPLOMA
Human Resources Professionals
E D Ijob!S C H SECRETARESSE
Een zeerM
afwisselende

In deze cursus leer je de basisprincipes van het werken op de afdeling Human Resources. Geen
theorie om de theorie, maar kennis die je direct kunt toepassen in de praktijk. Naast algemene zaken
zoals personeelsbeleid, personeelsbeheer, arbeidsmarkt en werving & selectie komen de belangrijkste
lokale regelingen aan bod voor wat betreft de loonbelasting, premies en het Arubaanse arbeidsrecht.
In korte tijd leidt deze cursus je op voor een veelzijdige functie op HR-gebied. Behandeling van
regelmatig voorkomende gevallen in de praktijk maken deel uit van de lesstof. Als je een leuke baan
op een HR afdeling ambieert, is deze cursus op MBO-niveau een uitstekende keuze!

PROGRAMMA
Aan de orde komen o.a.:

Voor wie
Deze cursus is geschikt voor iedereen die zich
wil ontwikkelen tot een professionele
medewerker op de HR-afdeling. Ook is deze
praktijkgerichte cursus een uitstekende
keuze als je al op een HR-afdeling werkt en je
je professionele kennis en vaardigheden wilt
ontwikkelen op MBO-niveau.

- Beleid & beheer
- Communicatie; interne en externe
- Arbeidsmarkt
- Werving & selectie
- Werkvergunning (LTU)
- Functiebeschrijving en salarissystemen
- Arbeidsrecht, ontslagprocedures
- Loonbelasting
- SVb-regelingen
- AZV ziektekostenverzekering
- Pensioen
- Medwork en ziekteverzuimbegeleiding
- Performance
- Discipline

Vooropleiding
Een MAVO-diploma of gelijkwaardig is
aanbevolen voor deze cursus. Daarnaast heb
je een goede beheersing van de Nederlandse
taal nodig.

Examen en certificaat

Materiaal
Het volledige lesmateriaal
cursusprijs inbegrepen.

is

bij

de

De cursus wordt afgesloten met een examen
dat de opgedane kennis tijdens de cursus
toetst.
Bij voldoende resultaat ontvangt de
deelnemer een Instituutscertificaat ‘Human
Resources Professionals’ van Adviesbureau
InTop Bedrijfsopleiding & Training.

Kosten

Duur en tijdstip
De cursus beslaat 15 sessies van elk 2½ uur
van 18:30 – 21:00 uur.

Neem a.u.b. contact op met ons

Betaling in termijnen? Dat kan!
Neemt u voor meer informatie hierover
contact op met ons kantoor.

Docenten/Gastdocenten
Worden nader bekend gemaakt.

U kunt ons bellen op 5881911

Fax 5881922

Email: info@adviesbureauintop.net
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