HR & Well-being
opleidingen

Een breed aanbod en een
pragmatische aanpak, specifiek
afgestemd op de noden van uw job.
Attentia Academy biedt opleidingen en trainingen binnen HR- & Well-being voor
managers, HR-professionals, preventieadviseurs, zaakvoerders en medewerkers.
Attentia Academy speelt in op de HR-trends zodat u mee bent met de sociaal-juridische
actualiteit en wat er leeft op vlak van Well-being.
Onze trainers zijn experten uit het werkveld. Nieuwe leer- en werkvormen zoals blended
learning, e-learning, webinars optimaliseren uw tijdsinvestering én spelen nog beter in
op wat u precies nodig hebt. De kennis die u opdoet in onze praktijkgerichte opleidingen
is direct vertaalbaar naar uw eigen organisatie.

Wij komen zelfs tot bij u.
Incompany opleidingen

Inderdaad, wij organiseren een opleiding naar keuze bij u.
Meer zelfs, we passen de opleiding aan, zodat die een feilloos
antwoord biedt op uw vraag, op maat van uw organisatie.

Contacteer ons via

academy@attentia.be
om samen met u de ideale formule te bepalen.

Tewerkstelling & verloning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisopleiding sociaal recht
Doelgroepverminderingen | impact van de regionalisering
Educatief verlof
Eindeloopbaan | van tijdskrediet tot vervroegd pensioen
Flexibilisering van de arbeidsduur | wendbaarheid versus werkbaarheid
De nieuwe Europese privacyregels | GDPR, impact op uw HR-organisatie
Compensation & benefits | ga voor een motiverend loonbeleid
Loonberekening | van bruto naar netto
Loonoptimalisatie | hoe uw medewerkers fiscaalvriendelijk verlonen?

•
•
•
•

Snelcursus sociaal recht
Sociale Actua
Internationale tewerkstelling
Workshop berekening vakantiegeld

Een overzicht van de recente
wijzigingen op vlak van
arbeidsrecht, loonfiscaliteit en
sociale zekerheid brengt u in
2 uur helemaal up-to-date.

DOTS

Met DOTS beschikt u over één online tool voor HR,
Well-being en Collaboration. Met een blik op de toekomst
ondersteunt DOTS het ganse spectrum van tewerkstelling
in de wereld van vandaag én morgen.
•
•
•

Module HR Reporting
Module HR Reporting | advanced
LIFE CYCLE REEKS
› payrollproces ‘START’
› payrollproces ‘NEXT’
› ‘COST’

Modules om jaarlijks terug
kerende thema’s te laten
aansluiten bij de overeen
komstige periode van het jaar,
volgens een life cycle reeks.

Welzijn & vitaliteit
•
•
•
•
•

Omgaan met stress
Een stressbeleid opzetten | workshop
Vitaal leiderschap
Uittekenen van een verzuim- en reïntegratiebeleid
Verzuimgesprekken | workshop

Eerste hulp
•
•
•
•

EHBO | hulpverlener
EHBO | bijscholing hulpverlener
Initiatiecursus EHBO | aangeduide personen
EHBO blended learning

Inschrijven
kan nu.
AttentiaAcademy.be

U leert de theorie thuis of op
het werk online, de praktijk
klassikaal, in groep.

Wij loodsen u vakkundig
doorheen de theorie en
eindigen met een stevig plan
op maat van uw onderneming.

Na 6 dagen bent u helemaal
up-to-date inzake wettelijke
verplichtingen en weet u hoe u een
preventiebeleid implementeert
binnen uw organisatie.

Psychosociale problemen
hebben een grote impact
op de gezondheid van uw
medewerkers én organisatie.
Attentia Academy leert en
scherpt uw skills aan om uw
job als vertrouwenspersoon
overtuigend uit te oefenen.

Op maat van de preventieadviseur
•

Basisopleiding Preventieadviseur Niveau 3

•

Bijscholing Preventieadviseur

•

Binnenklimaat

•

Versterk het veiligheidsgedrag in uw onderneming

Psychosociale aspecten
•

Aanpakken van conflicten en verbale agressie

•

Omgaan met traumatische gebeurtenissen

•

Vertrouwenspersoon: basisopleiding
Supervisie vertrouwenspersoon

•

› de informele interventies in de praktijk
› deontologie en beroepsgeheim + bespreking van cases
› de procedures voor psychosociale interventies
› de verzoeningsprocedure uitgediept
•

Welzijn op het werk voor leidinggevenden | hiërarchische lijn

Arbeidsveiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsongevallen | aanpak en preventie
BA4 | Gewaarschuwd persoon | elektrische werkzaamheden
BA5 | vakbekwaam persoon
Basis VCA | opleiding en examen
Brandveiligheid | praktisch gebruik van blusmiddelen
Evacuation Steward
Opleiding Heftruck
Een goede voorbereiding bij een mogelijke
Opleiding Reachtruck
Voedingshygiëne

brandhaard. De deelnemers leren de
verschillende blustoestellen in de praktijk
te gebruiken.

Ergonomie
•

Beeldschermwerk | in topvorm achter uw bureau

Inschrijven
kan nu.
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Nog vragen?
Contacteer ons.
T 02 526 86 44
academy@attentia.be
AttentiaAcademy.be

Volg ons op:

Onze trainers weten van aanpakken, dankzij hun praktijkervaring.
Dit is wat u verder helpt. Op die manier bent u helemaal
up-to-date en krijgt uw carrière een gezonde boost.

Goed voor uw organisatie, voor uw medewerkers, voor u.

Inschrijven
kan nu.
AttentiaAcademy.be

feeling good works great

