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Personaladministrasjon er en grunnleggende innføring i emnet for alle som har direkte lederansvar i privat
eller offentlig virksomhet.
Også arbeidstakere uten lederansvar vil ha god nytte av boka. Arbeidsgivere og andre som behandler
personalspørsmål, vil kunne støtte seg til boka i mange sammenhenger, bl.a. ved strategisk personalledelse/
personalplanlegging, ansettelser, HMS-arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, motivasjon av
medarbeidere, oppfølging av sykefravær, medarbeider- og milepælsamtaler, opphør av arbeidsforhold og
pensjonering. Boka har utførlige henvisninger til lover, forskrifter og avtaleverk innen arbeidsrettens område.
Forfatteren kommer også med forslag til praktiske løsninger.
Lønningskontoret Ansvarlig selskap bak Lønningskontoret er Amphibia AS – et autorisert
regnskapsførerselskap med spisskompetanse på lønn og personaladministrasjon. Med Sympa HR kan du
håndtere alle personaldata i ett effektivt HR-system som forenkler analyse og rapportering. Prøv
demoversjonen gratis! Mange førstelinjeledere og mellomledere er meget dyktige i faget sitt, men mangler
teoretisk utdanning innen ledelse. Arbeidslederskolen passer både for deg som. Servicelederskolen er
fagskoleutdanning som gir formell kompetanse. Godkjent for Lånekassen. Studer i eget tempo via NKI
Nettstudier. Vil du bli kontaktet for en uforpliktende prat? Fyll inn kontaktinfo og vi tar kontakt Arne Kristian
Kolberg (48), konsernsjef Nortura SA. Kolberg ble ansatt i Prior i 1996, og har hatt flere sentrale stillinger i

konsernet, før han ble konsernsjef i 2012. Faglig innhold/læringsutbytte. I vårsemesteret tilbys emnet
”Personalarbeid”. Denne emnet inneholder kurset ”Personaladministrasjon med arbeidsrett” med 34.
Elektroniske distributører er aktører som selger produkter for egen risiko og i eget navn.
Elektroniske mellomhandlere er aktører som presenterer produktene til. Hvis du vil være sikker på at brukerne
får business-spesifikke e-postmeldinger, for eksempel fra HR eller lønn, kan du konfigurere fokusert innboks
så disse. Felles for alle organisasjoner er at de har en ledelse, slik at de kan arbeide målrettet og oppnå
resultater.
Uten ledelse ville organisasjonen raskt gå i.

