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Dagens rekryteringsarbete kräver strukturerade och forskningsbaserade metoder som förmår att motivera
anställningsbeslut såväl internt som externt. Den här boken erbjuder en heltäckande introduktion till området

rekrytering och urval. Bedömning, arbetspsykologisk testning, den kompetensbaserade intervjun,
bakgrundskontroller och psykometri är några exempel på teman som tas upp och diskuteras på djupet.Boken
är forskningsbaserad och erbjuder en översikt över relevant teori på området. Läsaren ges även inblick i hur
en rekrytering kan gå till i praktiken utifrån en beskrivning av två tänkta fallföretag. Med stöd av relevanta
mallar och checklistor guidas läsaren här genom varje steg av urvalsprocessen, och på så vis begripliggörs
bokens teoretiska avsnitt på djupet.Rekrytering och urval riktar sig till universitetsstuderande, företrädesvis

på personalvetarutbildningar.

med insikter från den senaste forskningen kring objektiva urval och vad som bäst . sökandes personlighet och
kompetens och därmed ökar dina chanser att hitta rätt person för tjänsten.

Rekrytering Och Urval Teori Och Praktik

Studentlitteratur 2016. 10 12 DigitalZoom. I kurspriset ingår boken Rekrytering och urval Teori och praktik
av Gunilla Andersson Nils Hallén och Patrick J. Mycket skratt och ett breddat nätverk Efter din praktik finns
det möjligheter till extraarbete och när du tagit examen kanske du blir vårt nästa stjärntillskott. På andra
webbplatser. Den kan även användas som ett praktiskt stöd och uppslagsverk av personer som arbetar med
rekrytering exempelvis som rekryteringskonsult eller som specialist strateg eller chef inom HR. Smith 2016
Rekrytering och urval. Engelsk titel The recruitment. Detta kan låta självklart men det är det inte i praktiken.
Kursen ger en god grund både för fortsatta språkstudier och för yrkesmässig användning av svenska språket i
samband med exempelvis språkrådgivning och textproduktion. Nils är ansvarig för kursen i personal och
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kompetensförsörjning på Södertörns högskola och agerar gästföreläsare inom rekrytering på Stockholms
Universitet och har givit ut boken Rekrytering och urval teori och praktik. TNG erbjuder företagsanpassad
utbildning i kompetensbaserad rekrytering för . Vi tror avgjort mest på det senare alternativet och är stolta

över att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. av Gunilla Andersson Genre Affärsverksamhet
företagsledning eBok Dagens rekryteringsarbete kräver strukturerade och forskningsbasera. Rekrytering och

urval teori och praktik Andersson Gunilla Hallén Nils.
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