Strategisk HRM 2
Antall sider:

570

Kategori:

Organisasjon og ledelse

ISBN/EAN:

9788202522902

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2016

Forfatter:

Thomas Laudalog Aslaug
Mikkelsen

Strategisk HRM 2.pdf
Strategisk HRM 2.epub

Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe
med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien,
de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Strategisk HRM dekker alle de
viktigste emnene innen HRM-faget. 2.utgave er gjennomrevidert og oppdatert på følgende områder:Nye case
og eksemplerReferanser til ny forskning på feltetBredere dekning av informasjonsteknologiens betydning for
HRMNærmere omtale av hvordan valget av organisasjonstilnærming påvirker HRMFlere henvisninger og
koblinger mellom kapitleneBedre pedagogisk tilrettelagt og forenklet etter tilbakemeldinger fra studenter og
lærere
Strategisk HRM er et tobinds læreverk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene retter seg også mot ledere og
HR-ansatte som ønsker å bli oppdatert på beste praksis innenfor HRM og på hvordan det er mulig å tilpasse
HRM til strategi og situasjon.
Strategisk HRM 2. HMS, etikk og internasjonale perspektiver presenterer de viktigste HRM-praksisene i dag:
motivasjon, jobb- og organisasjonsdesign, rekruttering og utvelgelse, prestasjonsledelse, prestasjonsmåling,
kompetanseutvikling og karriere, lederutvikling, lønn og belønning, strategisk HRM og endring i
organisasjoner, helsefremmende arbeidsplasser, kommunikasjon og konfliktløsning, samt livsfaseorientert
personalpolitikk. Boken inneholder også egne kapitler om helse, miljø og sikkerhet, internasjonal HRM og

etikk og samfunnsansvar.
Hvordan blir HR en strategisk forretningspartner? [Mars 2017] En av de viktigste tiltakene HR kan gjøre for
bli en strategisk og bærekraftig forretningspartner er. Se våre kurs innen lønn, HR/personal, ledelse, regnskap
og HMS Visma Enterprise består av: Min Side ; Økonomimoduler - Fakturering - Fakturabehandling Økonomi - Budsjett ; HRM-moduler - Rekruttering - Personalinformasjon Handelshøyskolen BI Forskning
som forandrer. BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre
beslutninger, smartere måter å. Påminnelsen sendes 5 dager før søknadsfristen for disse studiene. Tilbake til
Mine studier. Universitetet i Agder Søknadsweb for etter- og videreutdanning Kursoversikt. Klikk på
pluss-tegnet for flere tilbud. Dokumenthandel er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte
dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge. Dokumenthandel AS (org. nr: 914. Karriere nettverk for
akademikere, forskere og vitenskapsmenn. Finn og søk på jobber i forskning og høyere utdanning i dag!
Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens
andre har faste oppstartstidspunkt. Når HR Norge og Ennova i slutten av august presenterer funnene i Global
Employee and Leadership Index (GELx) 2017 er det bare noen uker igjen til stortingsvalget.

