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Sök

Sök på HiG.se
Sök pe rsonal | Sök stude nt

SERVICE O SUPPORT

HiG

intranät - startsida

MIN ANSTÄLLNING

FÖR MITT ARBETE

FORSKNING

UNDERVISNING

Min anställning

INTRANÄT - STARTSIDA
Se rvice o support
Min anställning
Nyanställd
Pe rsonalhandbok e n
Fack liga före trädare
För m itt arbe te
Forsk ning
Unde rvisning

Min anställning

Sk riv ut

Det som behövs för den egna anställningen

Tipsa e n k om pis

Exempel på innehåll:
Ledighetsansökan = Primula
Lönebesked = Primula
Blanketter
Reseräkningar= primula
Rättigheter/skyldigheter
Personalavd
Friskvård
Föreningar
Kompetensutveckling
Policys och regler
Mall för tidrapportering för den personalgrupp man tillhör (- Möjlighet
att ha direktkoppling till sin tidsrapport (idag excelfil, kanske göras
på annat sätt?)
...?

Nyanställd
(egen sida)

Sjuk- och friskanmälan
FAQ så här gör jag om jag ...
blir sjuk
- Direktlänk/funktion till växeln, för att anmäla sjukdom. Formulär!
(skapa)

Beställa nycklar, passerkort och datorkonton
behöver nya nycklar
osv

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Anmäl eller ändra uppgifter
Flyttanmälan

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner

Personalhandbok
Liknande dagens som finns här på personalavdelningens sida... plus att
den ska gå att skriva ut som ett sammanhängande dokument. (försl
LLA/ATM)
ledig tid, semesterregler mm

Länk till sidan fackliga företrädare
Förslag från bibl/LC:

- C ommunicatorn?

Förslag från Förvaltningen
-Behövligt med genomgång med personal- och ekonomiavd! (Henakn
och Veronica)
- För utländska anställda
vad behöver de veta?

Till sidans topp
Publice rad av: Lise lotte Laurila
Sidansvarig: Ve ronica Lilje roth
Sidan uppdate rade s 2011-10-26

Högsk olan i Gävle | 801 76 Gävle | Te le fon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högsk olan i Gävle 2008
O m we bbplatse n | Kartor och vägbe sk rivning | Kontak ta oss
Högsk olan är m iljöce rtifie rad e nligt ISO 14001

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

