Universitair Functie Ordenen:
 Hoe werkt het?
 Hoe deel ik functies in?
 Hoe krijg ik zicht op het werk?
 Hoe leg ik het uit?
 Hoe organiseer ik UFO?
 Hoe begeleid ik de manager?
 (Hoe) past dit in mijn HR-beleid?
De eendaagse training

 geeft antwoorden op uw vragen,
 biedt mogelijkheden tot inbrengen eigen casuïstiek.
De training wordt verzorgd op een ZEILKOTTER, varend op het Eemmeer bij BunschotenSpakenburg, inclusief visserslunch, een hapje en een drankje.
Datum en kosten in overleg. De training wordt gegeven in groepen van 10-20 personen en is zeer
goed te combineren met andere activiteiten zoals teambuilding. Een leerzaam en nuttig dagje uit
voor HR-adviseurs binnen uw universiteit, faculteit of dienst dus.
Uiteraard kan de training ook bij u op locatie worden verzorgd. Bel of e-mail als u meer informatie
wenst of meld u aan via de website.

HPP&O-Advies
Molenstraat 67
3752 CK Bunschoten-Spakenburg

T: 06 – 164 22 907
E: info@hppo-advies.nl
W: http://www.hppo-advies.nl

Trainer: Harrie Plattje
De training wordt verzorgd door Harrie Plattje. Inmiddels 20 jaar functiewaarderingsdeskundige en meer dan 10 jaar vertrouwd met het UFO-systeem vanuit zijn adviesbureau
HPP&O-Advies (advisering voor universiteiten en onderzoeksinstellingen), zijn functie als
UFO-coördinator bij de Universiteit Twente en als lid van het landelijk onderhoudsteam UFO.

Zeilkotter De Zuidwal
De Zuidwal (van rederij De Zuidwal) is een 22 m lang stoer zeilkotterjacht, voorzien van alle
luxe en daardoor zeer comfortabel. Door de grootte en de sfeer voelt het al snel vertrouwd en
gezellig. Een ideale mogelijkheid dus om varend over de randmeren (…ijs en weder
dienende…) de UFO-kennis van uzelf of uw team bij te spijkeren in een sfeer die de
teambuilding alleen maar kan bevorderen.

Meer informatie?
Bel gerust! We kunnen dan samen verder invulling geven aan uw precieze wensen.
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