5. november 2013

Tre særlige kursustilbud til unge rådgivere
14 lektioner og et stærkt netværk til blot kr. 3.000,Kære Administrator

Denne mail er til dig og andre unge rådgivere – advokatfuldmægtige, yngre advokater og jurister – der vil klædes
endnu bedre på til det daglige arbejde. Vi sætter fokus på tre kurser til særlig god pris. Kurser, der er teoretisk
velfunderede og praktisk baserede, så du får viden og værktøjer til efterfølgende kompetent håndtering af sager på
egen hånd.

Kursuslektioner til særlig god pris
Hvad er status på dine obligatoriske 54 timers efteruddannelse? Deltag i disse kurser til halv pris (udover almindelig
medlemsrabat) og optjen 7 kursuslektioner til ca. 1.500 kr. eller 14 kursuslektioner til ca. 3.000 kr. Gælder kun for fuldmægtige,
ansat i en af vores medlemsvirksomheder.

Et stærkt netværk oveni
At deltage i kurser hos Danske Advokater er en særdeles effektiv måde at skabe faglige forbindelser, der gavner dit arbejde og din
karriere mange år frem. På kurserne vil du møde mange ligesindede med samme interesser og karrieremæssige udfordringer, og
få tilbud om at indgå i gratis netværk.
VIRKSOMHEDSETABLERING (14 kursuslektioner)
Bliv klædt på til rådgivning og praktisk håndtering. Claus Berner Nielsen og Lars Merrild Hareskov underviser i kapitalselskaber,
skattetransparente selskabs- og virksomhedsformer samt valg af virksomhedsform. Endvidere ansvar og hæftelsesformer,
forholdet til myndigheder, skattemæssige overvejelser, udarbejdelse af kontrakter, holdingstruktur samt praktiske forhold omkring
stiftelse.
Undervisningen er aktiverende og casebaseret. Du får konkrete værktøjer til rådgivning og servicering af klienter, og til etablering
af alle former for virksomheder. Klik nedenfor for flere oplysninger:
18. – 19. november, Middelfart
SKILSMISSESAGER FRA A-Z (7 kursuslektioner)
Bliv klædt på til privatrådgivning og håndtering af skilsmissesager. Lone Brandenborg og Lotte Borg Jørgensen foretager en
praktisk gennemgang af advokatens arbejde, fra start til slut. Undervisningen inkluderer også forholdet til myndigheder og parter,
bodeling, børn, formalitetskrav m.v. – alt det, du ikke kan læse dig til.
Kurset omfatter alt fra praktiske spørgsmål, advokaten skal forholde sig til i sin rådgivning, til praktiske ekspeditioner,
kommunikationen med andre advokater, myndigheder m.v. Klik nedenfor for flere oplysninger:
2. december, Middelfart
TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER (7 kursuslektioner)
Bliv klædt på til rådgivning og praktisk håndtering af testamenter og ægtepagter. Johan Hartmann Stæger og Anne Kjærhus
Mortensen gennemgår regler på området, praktiske forhold og ekspeditioner, formelle krav, digital tinglysning, besøg hos notaren
m.v. og gør dig bevidst om de faldgruber, som skal undgås.
Undervisningsformen er ny og lidt anderledes, og vil være baseret på cases, eksempler og checklister. Samtidig lægger vi op til
dannelse af et yngrenetværk, hvor ideer og erfaringer kan udveksles, og hvor yderligere efteruddannelse gennemføres. Klik
nedenfor for flere oplysninger:

8. april 2014, København
________________________________________________________________________________________________________

Er videokursus noget for dig?
Danske Advokater tilbyder også videokurser (e-learning). De er meget populære, da du selv bestemmer tid og sted for afvikling –
og sparer tid og udgifter til transport. Det kræver blot en pc eller tablet (f.eks. iPad) for at se videoerne online. Og efter
gennemgang modtager du et kursusbevis, som tæller med i din samling af kursuslektioner.
Prøv f.eks. vores topaktuelle videokursus om ændringer i selskabslovgivningen, der træder i kraft om under 2 måneder:
SELSKABREFORMEN 2013 (3 kursuslektioner)
Undervisere: Niels Bang og Anders Ørjan Jensen, begge Gorissen Federspiel. Ved årsskiftet træder en række ændringer i kraft,
som erhvervsadvokater bør være fortrolige med. Læs mere her eller klik på foto for at se teaser.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

