Library / Strategisk HR
Inspiration och stöd för ett affärsnära HR-arbete.

Strategisk HR ger dig inspiration, goda exempel och praktiskt stöd för att lyfta HR-arbetet till nästa
nivå. Innehållet är uppdelat i rubrikerna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Du får
förslag på processer för att definiera arbetsgivarlöftet eller införa målstyrning, mallar för att exempelvis
utvärdera HR eller utforma en HR-strategi, nyckeltal och beräkningar för att påvisa verksamhetsnytta.

En palett av inspiration

Tydliggör HR:s affärsvärde

Behöver ni öka medarbetarnas engagemang?

Du får tips och råd för att framgångsrikt bidra och

Tydliggöra ert lön- och förmånserbjudande? Ta

verka i ledningsgruppen. Strategisk HR hjälper dig

reda på varför medarbetare slutar? I Strategisk HR

att formulera en HR-strategi som är direkt kopplad

får du inspiration och praktiskt stöd för att lyfta

till verksamhetens mål och utmaningar.

ditt HR-arbete och bidra till att bli en attraktivare
arbetsgivare.

HR-analys och nyckeltal
Personalekonomiska beräkningar, förslag på
nyckeltal och tips på hur du kan använda och
presentera data hjälper dig att bättre argumentera
för HR-satsningar och initiativ. Du får hjälp att
fatta medvetna beslut och utvärdera insatser på
rätt sätt. Beräkningsfunktionerna är framtagna i
samarbete med Nyckeltalsinstitutet.

HR-processer i steg för steg-guider
Du får steg för steg-guider som förenklar och
tydliggör HR-processer. Här finns till exempel
processer för att skapa en HR-strategi, genomföra
förändringar, arbeta med mångfald samt
strategisk kompetensförsörjning. I verktyget bockar
du för när du gjort klart ett steg och kan på så vis

Anpassa innehållet
Ladda upp egna dokument samt komplettera
informationstexterna i HR-biblioteket med egna
kommentarer för att anpassa innehållet till din
organisation och ert kollektivavtal.

Obegränsat antal användare
Priset baseras på företagets storlek. Lägg själv till
användare och sprid enkelt informationen i hela din
organisation.

Du är snabbt igång!
Inga krångliga installationer eller nedladdningar
krävs. Efter att du registrerat dig för ett köp eller en
prova på-period får du inloggningsuppgifter till din
mejladress.

enkelt ha koll på var i processen du är och vilket

Support

nästa steg blir. I processerna får du även tips,

Vår kundsupport finns tillgänglig via chat, mejl och

inspiration och flera dokumentmallar som hjälper

telefon om du behöver hjälp.

dig på vägen.
Prova gratis och se pris på:
edgehr.se/produkt/library

