Online
Academy
- FAQ
Frågor och svar kring vår digitala
utbildning anpassad för chefer.

”Bara för att
kompetensbaserad
rekrytering är
komplicerat
behöver det inte
vara krångligt.”
•

Hur lång tid tar utbildningen?

Utbildningen tar ca 4 timmar att genomgå i sin

•

helhet, men kan med anpassningar komma ner till

moduler, lägga till egna filmer, bilder, texter, PDF:er,

moduler/kapitel. Alla företag som använt vår

länkar och mallar. Boka gärna en demo med oss så

utbildning har alltid haft med delarna
Intervjuteknik.

•

berättar vi mer om detta.

•

Är innehållet svårt att ta till sig?

Den här utbildningen har tagits fram i syfte att

hjälpa företag att höja sin lägsta nivå, för det gör en
stor skillnad. Den är anpassad för att chefer ska

redo att använda sig av sina nya kunskaper direkt i
ett operativt arbete. Därför är också innehållet

lättsamt och enkelt att ta till sig, och lära sig, av.

•

Kan vi lägga in utbildningen i vårt eget
LMS?

Utbildningen finns i en molnbaserad

Hur många filmer och artiklar är det?

Online Academy består av 14 instruerande filmer

(de flesta på ca 1 min) och 9 pedagogiska artiklar.

•

kunna hantera sin egen rekrytering på ett mer

effektivt men också kandidatvänligt sätt, och vara

Innehållet kan till viss del anpassas till era behov. Ni

kan exempelvis lägga till er egen logotyp, välja bort

endast 1 h om ni önskar, genom att ta bort vissa

Rekryteringsfällor, Kandidatupplevelse och

Vilka anpassningar kan vi göra?

Vilken statistik kan vi få ut?

Deltagarnas progress kan hämtas ur
utbildningsplattformen.

•

Kan vi fylla på med nya deltagare under

året?

Alla deltagare förs in vid ett och samma

lanseringstillfälle. Därefter kan man fylla på med

nya kursdeltagare 2 ggr/år. Finns det behov av att

fylla på med nya deltagare mer frekvent än så, tar

utbildningsplattform och kan inte göras om till en

vi ut ett timarvode för den extra administrationen.

Scorm-fil för ert LMS.
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Har du några andra frågor?
Boka in ett möte med mig eller skicka ett mail
till josefin.malmer@homeofr.se
Klicka här för att boka en 30 minuters
presentation av Online Academy, på en tid du
väljer själv.

JOSEFIN MALMER
Medgrundare & Konsult
HOME of Recruitment
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