LÖNSAM LÖN
Vill du att lönehanteringen ska bli effektivt och lönsam?
Vill du ha mer nöjda kunder?
Vill du skapa ett högpresterande arbetsgrupp som arbetar med lön?
Lönehantering är en process som ständigt är i förändring. Förändringar sker
kontinuerligt utifrån lagar och avtal, kundkrav samt förändringar i teknik och datastöd.
En väg fram för att hantera dessa förändringar är att få ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar. Det får
inte bli vara så att man jobbar med ständiga förändringar, utan jobbar med ständiga förbättringar som leder mot
de förändringsmål som verksamheten har satt upp.
För att göra denna förbättringsresa har Koching tagit fram en lösning om hur vi jobba tillsammans med Er.
I den ingår följande steg:

FÖRSTUDIE
• Genomgång av system och
samband mellan systemen
• Förbättringar som
behöver göras i framtiden
• Vilka dagliga dilemman
finns
• Hur ser kundstrukturen ut
• Förslag på hur en förbättrings resa kan se ut

ARBETE MED ATT SKAPA
LÖNSAM LÖN
• Koching kommer till Er
1 dag per vecka under 3-6
månader
• Fokus är att skapa förbättringar som skapar
Lönsam Lön
• Varje tillfälle har en fast
agenda

SPETSKOMPETENS
• Förvaltning av HR system
• Införa LEAN inom HR administration
• Effektivisera informationsflöden mellan
HR system
• Skapa högpresterande team

Mätbara resultat!
Effektivt Enkelt Lönsamt

UNDERHÅLL
• För att det goda arbetet
med att skapa en Lönsam
Lön inte ska rinna ut i
sanden, har Koching en
fortsatt dialog med platsansvariga - stöttar och
coachar personen med att
upprätthålla arbetet med
Lönsam Lön under 3-6
månader

TIDIGARE UPPDRAG (URVAL)
• Utredning om nyckeltal, förbättringsområden,
effektiviseringar m.m.
• Interims chef i samband med omorganiseringar
och vid omställningar
• Utbildat på YH utbildningar inom lönehantering
• Diploma utbildningar via web om lönehantering
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