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I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör
beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.Läs merVad kostar egentligen en befattning, hög
personalomsättning, friskvård, utbildning eller sjukfrånvaro? Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller

synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen? Går det över huvud taget att räkna på
personal?Svaret på den sista frågan är ja. I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och
konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs - medarbetarna. Dessa kan med
fördel användas ute i verksamheten.Du behöver inga större kunskaper i företagsekonomi för att ta till dig

innehållet. Boken vänder sig huvudsakligen till personer med personalansvar, såsom chefer, arbetsledare och
fackliga förtroendemän, och till studerande vid högskolor och universitet.

häftad 2017. Since the mid1980s managerial accounting has been the site for a wide range of exciting
developments that have resulted in its wholesale transformation from the allegedly irrelevant discipline it had

become by the beginning of that decade.
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Johanson Ulf Johrén Anders 2017 Personalekonomi idag. Bli avtalskund Om Liber Event Nyhetsbrev
Kontakt Lediga jobb. Hälso och personalekonomi 75 hp . Ledande ekonomer på 1800talet använde sig av

personalekonomiska argument och under 1900talet har men börjat göra vetenskapliga empiriska
undersökningar för att synliggöra personalekonomi i. Bokus Adlibris. Lönebildning. Personalekonomi idag
Häftad 2017 Se billigste pris hos PriceRunner Sammenlign priser fra 1 butikker Betal ikke for meget SPAR på

dit køb nu. 0 av 2 exemplar finns att låna 3 reservationer i kö. Utförlig titel Personalekonomi idag Ulf
Johanson och Anders Johrén Medarbetare Johrén Anders. 3.These data are filled using a nonlinear least
squares procedure to define the viscoelastic material parameters G i and i.This procedure yielded the
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following results G 1 0.3003 and 1 0.
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