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Oorsig van die Inhoud


Werwingsprosedure



Tipes werwing – voordele en nadele



Werwingsbronne



Posontleding



Keuring/seleksie



Onderhoudvoering



Indiensnemingskontrakte

Menslikehulpbron aktiwiteite


Menslike hulpbronne: arbeidsmag,
werknemers, personeel



Wat bied die arbeidsmag?



Vaardigheid - Talente - Kennis en
ondervinding



Hoekom?



Om goedere en dienste te lewer VIR DIE
BESIGHEID.



Menslikehulpbron funksie behels dus?



Die administrasie, opleiding en bestuur
van
6
die werknemers.

Betekenis “Menslike
hulpbronne”


Definisie “Die afdeling van ‘n
onderneming wat gefokus is op
aktiwiteite wat verband hou met
die werknemer. Dit sluit in
werwing keuring plasing opleiding
ens

Die advertensie
Posontleding bestaan uit :
POSBESKRYWING
• Beskryf pligte /
verantwoordelikhede van
'n spesifieke werk /
opsomming van die aard /
tipe van die werk.
• Beskryf sleutelprestasie
areas / take vir 'n
spesifieke werk, bv.
Werktitel /

POSSPESIFIKASIE
• eienskappe /
vaardighede /
kwalifikasies wat
nodig is vir die werk.
• Beskryf
sleutelvereistes van
die persoon wat die
posisie sal vul, bv.
formele kwalifikasies /
bereidwilligheid om te
reis / werk ongewone
ure, ens.

BREI UIT OOR DIE BETEKENIS
VAN WERWING


Proses wat besighede gebruik om vakante
poste binne in die besigheid te
identifiseer en geskikte kandidate
daarvoor te soek

WERWINGInterne
werwing
iemand geskik
vind binne in
die besigheid.
Eksterne
werwing (stel
persone van
buite die
onderneming
aan.

Bespreek die Werwingsprosedure








MHB moet die posspesifikasie en posbeskrywing
identifiseer
• 'n Besluit om intern te werf, moet gemaak word
(BINNE)
• Indien interne werwing onsuksesvol is, moet
eksterne werwing oorweeg word.
• Indien eksterne werwing gedoen word, moet die
betrokke werwingsbronne gekies word,
• Die advertensie moet voorberei word
Plaas die advertensie in die toepaslike media
•

IDENTIFISEER Metodes van
interne werwing


advertensies op kennisgewingborde,



die onderneming se intranet



interne pos, besigheid se nuusbriewe



Aanbevelings van van huidige
werknemers asook bestuurders.



Word of mouth

Metodes van eksterne
werwing


Gedrukte media bv koerante



Elektroniese media bv radio



Sosiale netwerke



Werwingsagentskappe



Opvoedkundige instellings bv universiteite



Advertensieborde



Kennisgewingsborde buite die besigheid

Evalueer die impak van
eksterne werwiing
Positiewe / Voordele


• Nuwe kandidate bring nuwe talente / idees /
ervarings / vaardighede in die besigheid.



• Daar is 'n groter aantal kandidate om van te kies.



• Daar is 'n beter kans om 'n geskikte kandidaat met die
vereiste vaardighede / kwalifikasies / bevoegdhede te
kry wat nie baie opleiding benodig nie en wat koste
verminder.



• Verminder ongelukkigheid / konflik wat huidige
werknemers mag hê, wat ook aansoek gedoen vir die
pos.



Negatiewe / Nadele



• Eksterne bronne kan duur wees, bv.
werwingsagentskappe / advertensies in koerante /
tydskrifte.



• Die keuringsproses is dalk nie effektief nie en 'n
onbevoegde kandidaat mag gekies word.



• Inligting oor CV's / verwysings mag dalk nie
betroubaar wees nie.



• Werwingsproses duur langer / is duurder as
agtergrondtoetse uitgevoer moet word.



• Nuwe kandidate neem gewoonlik langer om aan
te pas by 'n nuwe werksomgewing..

Evaleer die impak van interne
werwing


Positiewe / Voordele



• Goedkoper / Vinniger om die pos te vul. Plasing is
maklik, aangesien bestuur die werknemers se
vaardighede / persoonlikheid / ervaring / sterk punte
ken.



• Bied geleenthede vir loopbaanpaaie binne die
besigheid.



• Die werknemer het reeds begrip van hoe die besigheid
werk. / Induksie / opleiding is nie altyd nodig nie.



• Verminder die kanse om werknemers te verloor, •

Negatiewe / Nadele


• Die bevordering van 'n werknemer kan wreedheid/jaloesie/afguns

onder ander werknemers veroorsaak.


• Die aantal aansoekers om uit te kies, is beperk tot bestaande
personeel.



• • Dit kan die deur toemaak vir nuwe idees van buitestaanders.



• Die besigheid moet meer geld spandeer op die opleiding /
ontwikkeling van bestaande werknemers op die nuwe posisie.



• Werknemers wat nie bevorder word nie, kan gedemotiveer voel.



Keuringsprosedure
Ontvang
dokumentasie
,sorteer en
evalueer CV ‘s

Skep ‘n
kortlys/sif die
aansoekers

Gaan inligting
op CV na en
kontak
verwysings

Voer
onderhoude met
kortlys)

Toets /assesseer
(gebruik interne
toetse)

Doen voorlopige
siftende
ondehoude

Kies en stel die
persoon in
kennis wat
gekies is

VERDUIDELIK DIE PROSES VAN
SIFTING AS DEEL VAN DIE
KEURINGSPROSEDURE


Nagaan van aansoekdokumente



Kandidate wat aan die minimum vereistes
voldoen, word van ander geskei.



Doen agtergrond- / krediet-kontrole van
aansoekers wat vir die werk kwalifiseer.



Maak 'n kortlys van geskikte kandidate na
die keuring.

Onderhoud proses
 Doel

van ‘n onderhoud



Verkry inligting oor die sterk en
swakpunte van elke kandidaat.



Help die werkgewer om 'n ingeligte
besluit te neem



Skep 'n geleentheid waar inligting oor die
besigheid en aansoeker kan uitgeruil
word.



Om 'n kandidaat se geskiktheid vir die
werk te bepaal.

ROL VAN DIE ONDERHOUDVOERDER voor die
onderhoud


Die onderhoudvoerder moet 'n kern stel vrae
ontwikkel



• Kontroleer / lees die aansoek / verifieer die
CV van elke kandidaat



• Bespreek en berei die lokaal vir die
onderhoud voor.



• Stel die onderhoudsdatum en verseker dat
alle onderhoude op dieselfde datum
plaasvind, indien moontlik.



• Lig alle kortlys kandidate in kennis van die
datum en plek van die onderhoud.

ROL VAN DIE ONDERHOUDVOERDER tydens
die onderhoud


Ken elke kandidaat dieselfde hoeveelheid
tyd toe.



Stel lede van die onderhoudspaneel
bekend aan elke kandidaat / applikant.



Stel die kandidaat/applikant gerus.



Moenie die kandidaat mislei nie.



Vermy diskriminerende vrae



Verskaf die geleentheid vir die applikant
om vrae te vra.

Rol van die kandidaat


Groet die onderhoudvoerder met die naam met 'n
stewige handdruk en 'n vriendelike glimlag.



Luister noukeurig na die vrae voordat jy reageer.



Maak oogkontak en hou goeie postuur /lyftaal.



Toon selfvertroue en wees positief. Wees
selfgeldend.



Wees nuuskierig en toon belangstelling in die
besigheid.

Dienskontrak


Definisie

Dienskontrak is 'n ooreenkoms tussen
die werkgewer en die werknemer en
is wetlik bindend.

NOEM DIE BESONDERHEDE /ASPEKTE
VAN N INDIENSNEMINGKONTRAK








Persoonlike besonderhede van die werknemer.
Besonderhede van die besigheid / werkgewer
bv. naam / adres, ens.
Titel / Posisie
Posbeskrywing, bv. pligte /
werksomstandighede
Posspesifikasie bv. formele kwalifikasies /
bereidwilligheid om te reis.
Datum van indiensneming / aanvang van
diens.
Werksure, bv. normale tyd / oortyd.

Bespreek die wetlike vereistes
van ‘n dienskontrak


Werkskontrak is 'n ooreenkoms tussen die
werkgewer en die werknemer en is wetlik
bindend.



Werkgewer en werknemer moet instem tot
enige veranderinge aan die kontrak.



Geen party mag aspekte van die dienskontrak
eensydig verander nie.



Die werkgewer en werknemer moet die kontrak
onderteken.



Die dienskontrak moet 'n gedragskode en etiese
kode insluit.

Beëindiging van kontrak
Bedanking – werknemer kies om die onderneming
vrywillig te verlaat
Afdanking - Die besigheid vra jou om te loop weens
wangedrag
Aftrede – Die werknemer het aftree ouderdom
bereik
Aflegging (Retrenchment) – Onderneming is gedwing
om werkers vir operasionele redes af te lê

EKSAMENVRAE

Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat
volg :
Sammy Bakkery benodig die dienste van 'n ervare
bakker. Die eienaar het 'n versoek aan die Menslike
Hulpbronnebestuurder gerig om 'n geskikte kandidaat
binne die onderneming met die nodige ondervinding,
kennis en vaardighede te vind.

6.7.1 Indentifiseer die soort werwingsmetode uit die scenario hierbo.

(2)

6.7.2 Noem enige DRIE bronne van eksterne werwing.

(3)

6.8 Gee 'n uiteensetting van die regsvereistes van 'n indiensnemingskontrak. (10)

Bespreek die wetlike vereistes
van ‘n dienskontrak


Werkskontrak is 'n ooreenkoms tussen die
werkgewer en die werknemer en is wetlik
bindend.



Werkgewer en werknemer moet instem tot
enige veranderinge aan die kontrak.



Geen party mag aspekte van die dienskontrak
eensydig verander nie.



Die werkgewer en werknemer moet die kontrak
onderteken.



Die dienskontrak moet 'n gedragskode en etiese
kode insluit.

5.3

Onderskei tussen posbeskrywing en
posspesifikasie.
(8)

-

-

Posbeskrywing
Beskryf
pligte/verantwoordelikhede/
van 'n spesifieke
pos/Opsomming√ van die
soort/aard van die pos.√
Geskrewe beskrywing van die
pos√ en sy vereistes.√

-

-

-

Posspesifikasie
Beskryf die minimum
aanvaarbare persoonlike
kwaliteite/vaardighede/
kwalifikasies√ benodig vir die
pos.√
Geskrewe beskrywing van
spesifieke
kwalifikasies/vaardighede/
ondervinding√ benodig vir die
pos.√

-

Beskryf sleutel prestasieareas vir 'n spesifieke pos,√
bv. postitel/
werksomstandighede/verhou
ding van die pos met ander
poste in die besigheid,√ ens.

-

Beskryf sleutelvereistes vir
die persoon wat die pos moet
vul√, bv. formele
kwalifikasies/ bereidwilligheid
om te reis/ ongereelde
werksure,√ ens.

-

Enige ander relevante antwoord wat
verband hou met posbeskrywing

-

Enige ander relevante antwoord wat
verband hou met posspesifikasie

MONAHENG STREEKSHOSPITAAL
Monaheng Streekshospitaal het n pos vir 'n dieetkundige geadverteer.
Sleg twee aansoekers is na die onderhoud genooi in plaas van 'n
minimum van drie aansoekers. Die aansoekers was aan HIV toetsing
blootgestel, hoewel die pos nie gesondheidsvereistes gespesifiseer het
nie.
Lerato, wat haar BSc Dieetkunde graad aan die Noordwes Universiteit
voltooi het, is as 'n dieetkundige by die Monaheng Streekshospitaal in
KZN aangestel. Sy ontvang 'n maandelikse salaris van R19 812
(byvoordele ingesluit) voor aftrekkings.

5.3.1 Identifiseer TWEE uitdagings rakende die keuringsprosedure wat Monaheng
Streekshospitaal gevolg het.
(2)
5.3.2 Stel die korrekte keuringsprosedure voor wat deur Monaheng Streekshospitaal
gevolg moes word.
(8)
5.3.3 Bespreek die impak van byvoordele op besighede.

(6)

Keuringsprosedure
Ontvang
dokumentasie
,sorteer en
evalueer CV ‘s

Skep ‘n
kortlys/sif die
aansoekers

Gaan inligting
op CV na en
kontak
verwysings

Voer
onderhoude met
kortlys)

Toets /assesseer
(gebruik interne
toetse)

Doen voorlopige
siftende
ondehoude

Kies en stel die
persoon in
kennis wat
gekies is

6.9

Gee advies aan die besigheid oor die redes
vir die beeïndiging van ŉ
indiensnemingskontrak.

(8)

Beëindiging van kontrak
Bedanking – werknemer kies om die onderneming
vrywillig te verlaat
Afdanking - Die besigheid vra jou om te loop weens
wangedrag
Aftrede – Die werknemer het aftree ouderdom
bereik
Aflegging (Retrenchment) – Onderneming is gedwing
om werkers vir operasionele redes af te lê

5.7 ' 'n Onderhoud is 'n gesprek tussen 'n kandidaat wat vir 'n pos aansoek
gedoen het, en 'n menslikehulpbronbestuurder van 'n sakeonderneming.''
5.7.1 Bespreek die doel van 'n onderhoud as 'n aktiwiteit van die
menslike-hulpbronfunksie.

(6)

5.7.2 Verduidelik die rol van die aansoeker/kandidaat tydens die
onderhoud.

(6)

Onderhoud proses
 Doel

van ‘n onderhoud



Verkry inligting oor die sterk en
swakpunte van elke kandidaat.



Help die werkgewer om 'n ingeligte
besluit te neem



Skep 'n geleentheid waar inligting oor die
besigheid en aansoeker kan uitgeruil
word.



Om 'n kandidaat se geskiktheid vir die
werk te bepaal.

Rol van die kandidaat


Groet die onderhoudvoerder met die naam met 'n
stewige handdruk en 'n vriendelike glimlag.



Luister noukeurig na die vrae voordat jy reageer.



Maak oogkontak en hou goeie postuur /lyftaal.



Toon selfvertroue en wees positief. Wees
selfgeldend.



Wees nuuskierig en toon belangstelling in die
besigheid.

5.3 Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
TIER NAGKLERE (TN)
Maggie is uitgenooi na ŉ onderhoud by Tier Nagklere. Tydens die
onderhoud het Maggie aandagtig geluister na die vrae voor sy hulle
geantwoord het. Sy het oogkontak met die onderhoudvoerder gemaak en
het vrae gevra om meer duidelikheid te verkry.
5.3.1

Haal DRIE van Maggie se rolle gedurende die onderhoud aan.

(3)

5.3.2

Verduidelik die rol van die onderhoudvoerder gedurende die
onderhoud.

(8)

ROL VAN DIE ONDERHOUDVOERDER tydens
die onderhoud


Ken elke kandidaat dieselfde hoeveelheid
tyd toe.



Stel lede van die onderhoudspaneel
bekend aan elke kandidaat / applikant.



Stel die kandidaat/applikant gerus.



Moenie die kandidaat mislei nie.



Vermy diskriminerende vrae



Verskaf die geleentheid vir die applikant
om vrae te vra.

TOM VLOERE (TV)
Mnr. Du Preez is die nuutaangestelde finansiële bestuurder
van Tom Vloere. Sy indiensnemingskontrak toon slegs sy
handtekening. Die kontrak bepaal dat van hom vereis kan
word om 12 uur per week oortyd te werk. Daar word van
hom verwag om ander pligte, wat nie in sy kontrak genoem
word nie, uit te voer.
5.3.1

Identifiseer die tekortkominge met betrekking tot
mnr. Du Preez se indiensnemingskontrak. Maak
aanbevelings vir verbetering. (9)

5.3.2

Beskryf in breë trekke enige TWEE ander wetlike
vereistes van die indiensnemingskontrak.
(4)

Bespreek die wetlike vereistes
van ‘n dienskontrak


Werkskontrak is 'n ooreenkoms tussen die
werkgewer en die werknemer en is wetlik
bindend.



Werkgewer en werknemer moet instem tot
enige veranderinge aan die kontrak.



Geen party mag aspekte van die dienskontrak
eensydig verander nie.



Die werkgewer en werknemer moet die kontrak
onderteken.



Die dienskontrak moet 'n gedragskode en etiese
kode insluit.
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+
GEHALTE

HUISWERK

Oorsig van die Inhoud


Induksie



Plasing



Salarisbepaling



Byvoordele



Impak van wetgewing op die MHB

INDUKSIE

BREI UIT OOR DIE BETEKENIS VAN INDUKSIE

-Verseker dat NUWE werknemers goed
vertroud is met die besigheid se
veiligheidsregulasies en reëls.
-Hulle moet basiese kennis hê van wat in die
werk verwag word. / Verstaan sy rol en
verantwoordelikhede in sy nuwe werk.

Induksie(stel die nuwe werker
aan die onderneming bekend.)
Doel
Stel nuwe werknemers
bekend aan bestuur /
kollegas om
verhoudings met
mede-kollegas op
verskillende vlakke te
vestig.
•Maak nuwe
werknemers welkom
deur hulle aan hul
fisiese werkruimte
bekend te stEL

Voordele
Laat nuwe werknemers toe
om vinnig te vestig en
effektief te werk.
•Verseker dat nuwe
werknemers reëls in die
besigheid ken.
•Nuwe werknemers kan
verhoudings met medewerknemers op verskillende
vlakke vestig
•Maak nuwe werknemers
gemaklik in die werkplek,
wat angs / onsekerheid /
vrees verminder.

Aspekte van induksieprogram


Veiligheidsmaatreëls en prosedures.



Oorsig oor die besigheid.



Inligting oor die besigheid se produk / diens.



Toer deur die besigheid en bekendstelling aan die
sleutelpersoneel en kollegas



Bespreking van dienskontrak en Voorwaardes vir
indiensneming insluitend werksure, aansoek vir
verlof, dissiplinêre prosedures, ens.

Plasing

Geselekteerde kandidate word geplaas waar hulle optimaal
sal funksioneer en waarde toevoeg tot die onderneming.
• 'n Spesifieke werk word aan die gekose kandidaat
toegeken.
“’n Werknemer is soos ‘n
stukkie van ‘n legkaart wat
in die regte plek in die
besigheid geplaas moet
word.”

Prosedure by plasing van
werknemer


Werkgewer moet spesifieke verantwoordelikhede
van die werknemer se nuwe posisie uiteensit.



Die werkgewer moet die ooreenkomste tussen die
verwagtinge van die posisie en die bevoegdhede
van die werknemer bepaal.



Bepaal die werknemer se sterk punte / swakpunte
/ vaardighede / belange deur hom aan verskeie
psigometriese toetse te onderwer

Belangrikheid van Opleiding


Die werknemer wat die nodige opleiding
ontvang, is meer in staat om in hul werk
te presteer.



Die belegging in opleiding wat 'n
maatskappy maak, toon werknemers dat
hulle waardeer word.



hul vaardighede word versterk.



Produktiwiteit verhoog

SALARISBEPALING

Salaris

Stuk loon:
• Betaal vir aantal werk (produkte of items) wat
geproduseer was.
• Verhoog die hoeveelheid werk wat gedoen is.
• Kwaliteit van produkte mag swak wees.
• Groter behoefte aan kwaliteit beheer

Tyd loon
• Betaal vir aantal ure wat by die werk gespandeer was.
• Werkers benodig toesig
• Werker weet vooraf hoeveel hulle gaan verdien.
• Werker kan oortyd meer geld verdien.

BYVOORDELE
Voorbeelde van byvoordele in die werkplek

Mediese Fonds /
Pensioen fonds
Voorsorgfonds
Begrafnisvoordele
Motor / Reis / Behuising / Selfoon / Klere
toelae
Prestasiegebaseerde aansporings
Uitreiking van bonus aandele
Personeel afslag / Gratis of lae koste
maaltyd /
Kantine fasiliteite

IMPAK VAN BYVOORDELE OP
BESIGHEDE
Positiewe / Voordele


Aantreklike byvoordele-pakkette kan lei tot hoër
werknemerretensie / verminder werkersomset.



Lok gekwalifiseerde / vaardige / ervare
werknemers wat positief kan bydra tot die
besigheidsdoelwitte.



Verbeter produktiwiteit, wat lei tot hoër
winsgewendheid.



Dit verhoog werknemerstevredenheid / lojaliteit
aangesien hulle bereid is om die ekstra myl te
gaan.

Negatiewe / Nadele



Besighede wat nie byvoordele kan bied
nie, slaag nie om geskoolde werkers te
kry nie.



Dit kan konflik skep / lei tot korrupsie.



Byvoordele is bykomende koste wat kan
lei tot kontantvloeiprobleme.

VERPLIGTE VOORDELE

Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)


Die fonds bied korttermyn finansiële bystand aan
werkers wanneer hulle werkloos word



Die fonds help ook die afhanklikes van 'n bydraende
werker wat gesterf het.



Werkgewers moet werkloosheidsversekeringsbydraes
betaal van 2% van die waarde van elke werker se salaris
per maand.



Die werkgewer en die werker dra elk 1% by.

Watter wette is van toepassing
op die Menslike Hulpbronne
Funksie?

WVO

WAV

WBDV

WGI

WAV(Wet op
Arbeidsverhoudinge)

MHB moet werkers
toelaat om
vakbonde

Regte van werkers
word beskermvakbonde

Impak op
MHB
Prosesse vir
stakings en
dispute

Bevorder
arbeidsvrede.

WBDV (Wet op Basiese
Diensvoorwaardes)


Beskerm werkers teen onregverdige
arbeidspraktykte



Minimum voorwaarwaardes vir indiensneming
Werk >
45 ure
1 uur
etenstyd
vir elke 5
ure
gewerk.

Maks
oortyd 3
ure per
dag(10
ure week)
Minimum
Voorwardes

30 Dae Betaalde
siekte verlof
binne ‘n drie
jaar siklus

4 Maande
Swangerskapverlof

21 Dae
vakansie

WGI(Wet op Gelyke
Indiensneming)


Gelyke Geleenthede



Skakel onregverdige diskriminasie uit.



Regstellende Aksie( RA is n korrektiewe maatreȅl)
Poste
moet aan
almal
bekend
wees

Geen
onregverdige
diskriminasie.

Impak
op MHB
Regverdige toetse en
assessering.

Diensbillikheidsplan
implimenteer
Bevorder
diversiteit

WOV ( Wet op
Vaardigheidsontwikkeling)


Voorsien die struktuur wat opleiding in SA verseker



SOOO [Sektoriale Onderwys en Opleiding Owerhede]

Opleiding
behoeftes
moet geidentifiseer
word

Impak
op MHF

Geakkrediteerde
diens verskaffers
moet die opleiding
verrig

NKR –
Vaardigheidsvlakke van
werkers te indetifiseer
Vaardighede moet
relevant wees tot
die sektor

Dankie

EKSAMENVRAE

6.8

Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg:
TOM SE EERSTE DAG BY DIE WERK.
Tom is ‘n nuwe werknemer by Maliehe Prokureurs. Sy toesighouer stel
hom bekend aan die besigheidskultuur en –prosesse.

6.8.1 Identifiseer die menslike hulpbronne-aktiwiteit wat van toepassing is op
die bostaande scenario. Motiveer jou antwoord deur aan te haal uit die
scenario.
(3)
6.8.2 Beskryf in breë trekke TWEE aspekte wat ingesluit moet word in die Menslike
(4)
Hulpbronne-program wat geïdentifiseer is in Vraag 6.8.1.

Aspekte van induksieprogram


Veiligheidsmaatreëls en prosedures.



Oorsig oor die besigheid.



Inligting oor die besigheid se produk / diens.



Toer deur die besigheid en bekendstelling aan die
sleutelpersoneel en kollegas



Bespreking van dienskontrak en Voorwaardes vir
indiensneming insluitend werksure, aansoek vir
verlof, dissiplinêre prosedures, ens.

MONAHENG STREEKSHOSPITAAL
Monaheng Streekshospitaal het n pos vir 'n dieetkundige geadverteer.
Sleg twee aansoekers is na die onderhoud genooi in plaas van 'n
minimum van drie aansoekers. Die aansoekers was aan HIV toetsing
blootgestel, hoewel die pos nie gesondheidsvereistes gespesifiseer het
nie.
Lerato, wat haar BSc Dieetkunde graad aan die Noordwes Universiteit
voltooi het, is as 'n dieetkundige by die Monaheng Streekshospitaal in
KZN aangestel. Sy ontvang 'n maandelikse salaris van R19 812
(byvoordele ingesluit) voor aftrekkings.

5.3.1 Identifiseer TWEE uitdagings rakende die keuringsprosedure wat Monaheng
Streekshospitaal gevolg het.
(2)
5.3.2 Stel die korrekte keuringsprosedure voor wat deur Monaheng Streekshospitaal
gevolg moes word.
(8)
5.3.3 Bespreek die impak van byvoordele op besighede.

(6)

EZWENI MEUBILEERDERS (EM)
Ezweni Meubileerders het Themba en Thoko as
verkoopsbestuurders aangestel. Hulle word albei betaal
volgens die aantal eenhede verkoop. Hulle geniet ook
byvoordele wat deur EM aangebied word.

5.4.1 Identifiseer die metode wat deur EM gebruik word om Themba
en Thoko se salarisse te bepaal. Motiveer jou antwoord deur
uit die scenario aan te haal

(3)

5.4.2 Evalueer die impak van byvoordele op besighede.

(8)

IMPAK VAN BYVOORDELE OP
BESIGHEDE
Positiewe / Voordele


Aantreklike byvoordele-pakkette kan lei tot hoër
werknemerretensie / verminder werkersomset.



Lok gekwalifiseerde / vaardige / ervare
werknemers wat positief kan bydra tot die
besigheidsdoelwitte.



Verbeter produktiwiteit, wat lei tot hoër
winsgewendheid.



Dit verhoog werknemerstevredenheid / lojaliteit
aangesien hulle bereid is om die ekstra myl te
gaan.

Negatiewe / Nadele



Besighede wat nie byvoordele kan bied
nie, slaag nie om geskoolde werkers te
kry nie.



Dit kan konflik skep / lei tot korrupsie.



Byvoordele is bykomende koste wat kan
lei tot kontantvloeiprobleme.

Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
HILLCREST ONDERNEMING (HO)
Hillcrest Onderneming is op soek na 'n finansiële bestuurder om 'n vakante
post te vul. Hulle het die pos in die gedrukte media, elektroniese media en
deur werwingsagentskappe geadverteer.

6.9

6.8.1 Noem DRIE bronne van eksterne werwing uit die scenario hierbo.

(3)

6.8.2 Bespreek in breë trekke TWEE voordele van eksterne werwing.

(4)

Bespreek die implikasies van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling
(WVO), 1998 (Wet 97 van 1998) op die menslikehulpbron-funksie.

(8)

•

•

•
•
•

Voordele van eksterne werwing
Nuwe kandidate bring nuwe idees/talente/ondervinding √ na
die besigheid. √
Daar is 'n groter kans om 'n geskikte kandidaat met die
vereiste vaardighede/kwalifikasies/bekwaamhede te kry wat
ook nie veel opleiding/ontwikkeling hoef te kry nie, dit
verminder kostes. √√
Daar is 'n groter verskeidenheid kandidate om vanuit te kies.
√
Dit kan die besigheid help om BBSEB teikens te bereik. √√
Verminder ongelukkigheid/konflik tussen huidige werknemers
wat dalk vir die pos aansoek gedoen het. √√

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die menslikehulpbronne-funksie moet die doelwitte en vereistes van die
WVO interpreteer √ en werkplek vaardigheidsprogramme aanpas. √
Identifiseer die opleidingsbehoeftes van die werknemers √ en voorsien
opleidingsgeleenthede aan hulle sodat hulle hul opdragte effektief kan
uitvoer. √
Gebruik die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk/NKR√ om die
vaardigheidsvlakke van werknemers te assesseer. √
Interpreteer/Implementeer die doelwitte/vereistes van die raamwerk √
van die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie. √
Help bestuurders in die identifisering van vaardighede/opleidingsbehoeftes √ om hulle te help om leerderskappe beskikbaar te stel. √
Hulle moet 1% van hul salarisuitgawe √ aan die Vaardigheidsontwikkelingsheffing/bydra. √
Verseker dat opleiding in die werksplek √ geformaliseer/gestruktureerd
is. √
Stel 'n voltydse/deeltydse konsultant aan √ as 'n Vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder. √
Enige ander relevante inligting in verband met die implikasies van die
Wet op Vaardigheidsontwikkeling op die Menslike hulpbronfunksie.

VRAAG 10:

BESIGHEIDSBEDRYWIGHEDE

Die Menslike Hulpbronnefunksie moet die korrekte werwingsprosedures volg wat
ooreenstem met die Wet op Gelyke Indiensneming, 1998 (Wet 55 van 1998).
Hierdie funksie moet ook voldoen aan die wetlike vereistes van ‘n dienskontrak.
Voorsien ‘n gedetailleerde uiteensetting van die volgende menslike hulpbronne
aspekte:
-

Beskryf in breë trekke die redes vir die beëindiging van dienskontrakte van
werknemers.
Verduidelik die wetlike vereistes van ‘n dienskontrak.
Ontleed die impak van eksterne werwing op besighede.
Stel maniere voor hoe die menslike hulpbronnefunksie kan voldoen aan die
Wet op Gelyke Indiensneming.
[40]

Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat
volg
CLAUDIA VERFVERVAARDIGERS (CVV)
Claudia Verfvervaardigers is op soek na ŉ ervare
toesighouer. Daar word van Fatima die menslike hulpbon
bestuurder verwag om onderhoude te voer en induksie te
doen vir die nuutaangestelde toesighouer. CVV sal ook
seker maak dat die regte van die nuwe werknemer beskerm
word en in lyn is met die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995
(Wet 66 van 1995).
•
•
•
•

Lig die werwingsprosedure uit wat CVV moet gebruik om die
vakature te vul.
Verduidelik wat is die rol van die onderhoudvoerder voor en
gedurende die onderhoud.
Bespreek die voordele van induksie.
Gee advies aan Fatima oor die implikasies van die
Arbeidsverhoudingswet op die menslike hulpbronfunksie.

