Programma Postgraduaat Human Resources Management
Module

Inhoud

STP

Forfait

Prijs
€1000

HRM wordt in een organisatiecontext geplaatst. Een HR-expert
kent het bedrijfsbeleid en de organisatiedoelstellingen en werkt
Strategisch HRM mee aan de vertaling van de bedrijfsstrategie naar het HRbeleid. In deze module ligt de nadruk op de ondersteuning van
HR aan de bedrijfsstrategie.
Deze module omvat de kernprocessen van HRM gaande van
instroom over doorstroom tot uitstroom, en dit gekaderd in het
Talent- en
HRM van de 21ste eeuw. Focus ligt op de klassieke, operationele
LoopbaanHR-(gespreks)technieken, versterkt met innovatieve manieren
management
van werken zoals talent management en waarderende
benadering.
Een breed inzetbare HR-expert weet hoe een loonbrief te
Payroll en sociaal interpreteren. Er wordt ook verwacht dat hij over een
recht
basiskennis sociaal recht beschikt en zijn weg vindt in juridische
bronnen.
We beleven op vandaag een verandering van tijdperk op vlak
van werk en werken. Een aantal simultaan actieve tendensen
zorgt ervoor dat we terecht gekomen zijn in een VUCA-wereld
("volatile", "uncertain", "complex", "ambiguous"). We worden
geacht langer aan de slag te blijven en liefst ook nog met meer.
Toch verzeilt een grote groep werkzoekenden in één of andere
kansengroep, en blijven we met een wel zeer exclusieve
arbeidsmarkt worstelen. En ondertussen krijgen bedrijven af te
Duurzaam HRM
rekenen met een steeds verder stijgend aantal langdurig
zieken. Burn out en bore out teisteren de werkvloer, terwijl het
vrijwillig personeelsverloop tussen organisaties steeds dieper
wegzakt. Productiviteit, werkdruk, en commerciële marge
komen onder druk te staan. In deze module gaan we op zoek
naar de hefbomen waarmee de HR professional een
meerwaarde kan betekenen voor een meer duurzaam (HR-)
beleid in zijn organisatie.
De deelnemer werkt individueel of in groep, een real-life project
uit waarin de inhoud van andere modules toegepast wordt. Dit
HRM in de praktijk
project kan aangeleverd worden door de organisatie waarin de
deelnemer werkt.
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Extra module voor pas-afgestudeerde studenten
Module

Start2Work

Inhoud
Deze module maakt geen deel uit van het postgraduaat maar wordt
extra aangeboden aan deelnemers die het jaar voordien afgestudeerd
zijn. Je krijgt inzicht in je sterke punten en krijgt tools om
loopbaankeuzes te maken. Deze module wordt begeleid door twee
loopbaan-coaches.
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