VIVES CAMPUS KORTRIJK

graduaat in het HR-support

HR-support

Continue wisselwerking
tussen theorie en praktijk door
gespreid werkplekleren en
arbeidsmarktgerichte aanpak
in de lessen.

De ondersteunende kracht van mens
en organisatie
Een goed human resources management (HRM) is vandaag de dag cruciaal om met medewerkers de
doelstellingen van de onderneming te bereiken. De opleiding graduaat in het HR-support brengt je
de nodige praktische kennis bij zodat je kan ondersteunen in diverse HR-domeinen. Zo leer je aantrekkelijke vacatures opstellen, de juiste rekruteringskanalen inzetten, screenings uitvoeren op cv’s,
ondersteunen bij selectiegesprekken, het onthaal verzorgen van nieuwe medewerkers… Daarnaast
verwerf je de nodige kennis inzake sociale wetgeving om te ondersteunen zowel bij bij de instroom,
opstart, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Ook jouw communicatieve vaardigheden worden aangescherpt!
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tweejarige dagopleiding
Daarna kan je kan aan de slag in
personeelsafdelingen van KMO’s
of van grote ondernemingen, in
selectie-of uitzendkantoren…
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ideale start

WERKPLEKLEREN
Vanaf het eerste jaar
ervaringen vanuit het
werkveld

DIRECT CONTACT
Kleine groepen met
sterke begeleiding

KORTE LESPERIODES
Vier periodes van
zes weken (les en
werkplekleren)
en één examenweek

van een boeiende carrière!
Groot jobaanbod of mogelijjkheid tot schakelen naar een
bacheloropleiding.
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opleidingsonderdelen
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opleidingsonderdelen
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kwartaal 1: verkenning

16

kwartaal 5: doorstroom en uitstroom - inleiding

15

inleiding HR

3

sociaal recht: uitvoering en einde van de arbeids
overeenkomst

3

- inleiding

1,5

ICT voor HR 4

3

- sollicitatie en aanwerving

1,5

sociaal recht:

ICT voor HR 1

3

boost communicatieve vaardigheden

3

talentontwikkeling 1

2

werkplekleren 1 verkenning

2

kwartaal 2: instroom - rekrutering

communicatie voor doorstroom en uitstroom
- Frans

2

- Nederlands

1

werkplekleren 3 doorstroom

6

kwartaal 6: doorstroom en uitstroom - uitdieping

14

14

personeelsadministratie

3

Payroll

3

- algemeen

2

digitale tools voor HR

3

- digitale tools

2

werkplekleren 3 doorstroom
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kwartaal 7: actuele topics in HR

15

trends in HR: diversiteit en internationalisering

4

- Engels

2

psychosociaal welzijn op het werk

3

- Nederlands

2

praktijkproject

3

werkplekleren 4 HR-support
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kwartaal 8: HR - support

16

voortgangstoets 2

3

praktijkproject

2

werkplekleren 4 HR-support

11

arbeidsmarkt en rekrutering:

ICT voor HR 2
communicatie voor rekrutering:

talentontwikkeling 1

1

werkplekleren 1 verkenning

2

kwartaal 3: selectie

16

selectietechnieken

3

psychologie en sociologie van organisatie en arbeid:
basis

2

ICT voor HR 3

3

communicatie voor selectie:
- Nederlands

2

- Frans

2

talentontwikkeling 2

1

werkplekleren 2 rekrutering

3

kwartaal 4: onthaal

14

onthaalbeleid algemeen

2

communicatie voor onthaal

1

psychologie en sociologie van organisatie en arbeid:
uitbreiding

2

voortgangstoets 1

3

talentontwikkeling 2

2

werkplekleren 2 rekrutering
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opleidingsverantwoordelijke:
Trui Rooryck
trui.rooryck@vives.be
tel. 0494 56 17 21

