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WHISTLEBLOWING – EN FAGLIG DILEMMADAG I VALENCIA
Sammen med DJØF-medlemmer og Danske Virksomhedsjurister kan du den 11. november 2014 debattere lækager, der ryster
magthavere og virksomheder. Forbudte fortællinger om whistleblowing, tavshedspligt og sandhedens pris. Er den, der fløjter, helt
eller kriminel? Kend dilemmaerne omkring whistleblowing - og mød eksperterne på området. 14 eksperter bidrager til denne nye
uddannelsesform, hvor vi om formiddagen giver overblik og om eftermiddagen udfordrer indlægsholdere og deltagere.
Læs mere og tilmeld dig her.

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Afhøring - som man spørger, får man vidner

Onsdag den 8. oktober 2014
Kl. 10:00 - 17:00

Bliv knivskarp på den gode afhøring. Den kræver forberedelse men også
evnen til at improvisere. Forberedelsens karakter skal ramme netop denne
balance.

Danske Advokater, Valencia, Kbh

Advokat Dan Terkildsen
Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau

Ansættelsesforholdet A-Z - for unge rådgivere
En grundlæggende juridisk og praktisk indføring i ansættelsesforholdets
forskellige faser, og inspiration til, hvordan denne viden kan bruges til at
skabe forretning og sikre klienttilfredshed.

Tirsdag den 21. oktober 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh

Advokat Marianne Lage
Advokat Anja Staugaard Jensen

Virksomhedsoverdragelsesloven
Kom hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved
virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, strukturomlægninger, inog outsourcinger, og hvordan du håndterer dem i et juridisk HRperspektiv.

Tirsdag den 21. oktober 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Ingeniørforeningens Mødecenter,
Kbh

Advokat Jacob Sand
Associeret partner, advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Sygefravær
Du får overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder
bliver syg, samt en opdatering af de seneste ændringer af

Mandag den 27. oktober 2014
Kl. 09:00 - 16:30

sygedagpengeloven og de regler, der giver flest spørgsmål i praksis.

Radisson Blu Scandinavia, Kbh

Advokat Charlotte Vester
Advokat Rami Chr. Sørensen

Børsret - praktiske vinkler på et retsområde i udvikling
Takeover-regler, insiderregler, oplysningsforpligtelser, nyeste tendenser på
prospektområdet, og finanstilsynets fokus på mulige overtrædelser og det
stigende antal sager.

Tirsdag den 28. oktober 2014
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh

Advokat Klaus Søgaard
Advokat Mogens Ebeling

Ny ejendomsmæglerlov fra 1. januar 2015
Sørg for at blive opdateret på den nye lov, der bl.a. betyder, at
ejendomsmæglerne ikke længere må formidle lån samt at der ikke
længere vil være krav om standardfinansieringsforslag.
Advokat Jan Schøtt-Petersen
Advokat Mikael Vester

Talens magt
Få dommere, aktionærer, studerende og andre til at lytte, forstå,
acceptere og handle.

Torsdag den 30. oktober 2014
Kl. 13:00 - 17:00
Comwell Aarhus
Mandag den 3. november 2014
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh

Fælles
med
Danske
BOLIGadv.

Mandag den 24. november 2014
Kl. 09:00 - 19:00
Få pladser
Admiral Gjeddes Gaard, Kbh

Talelærer og kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau

Ansættelsesret – HR – Masteruddannelse
Få en ansættelsesretlig kompetence – ”man ikke kan læse sig til”. 28
meget kompetente undervisere vil videregive deres omfattende viden og
personlige erfaringer til dig.

Start onsdag den 19. november
2014
6 moduler
Danske Advokater, Valencia, Kbh
mm.
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