KURSER FOR
ADVOKATER
18/2014

DANSKE
ADVOKATER
ANSÆTTELSESFORHOLDET A-Z - FOR UNGE RÅDGIVERE

Kurset for advokatfuldmægtige og unge advokater, der ønsker en grundlæggende juridisk og praktisk indføring i
ansættelsesforholdets forskellige faser, og hvor advokat Anja Staugaard Jensen og advokat Marianne Lage også giver inspiration til,
hvordan denne viden kan bruges til at skabe forretning og sikre klienttilfredshed.
Afholdes tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 10:00 - 17:00, hos Danske Advokater i København
Tilmeld dig her

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

Emner

Tid og sted

Forretningsplan på én dag

Onsdag den 5. november 2014
Kl. 09:00 - 15:00
Danske Advokater,
Valencia, Kbh.

Få udarbejdet din forretningsplan med kompetent sparring. Planen har du med hjem i
hånden samme dag. Deltag som enkeltperson eller som en gruppe af ansvarlige
partnere/advokater for det pågældende speciale/ydelsesområde.
Konsulent Erik Thrane
Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand

Virksomhedsoverdragelsesloven

Kom hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved virksomhedsoverdragelser,
omstruktureringer, strukturomlægninger, in- og outsourcinger, og hvordan du
håndterer dem i et juridisk HR-perspektiv.

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

Mandag den 27. oktober 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia, Kbh.

Advokat Charlotte Vester
Advokat Rami Chr. Sørensen

Forældelse i personskadesager

Få de redskaber, der skal til, for at du som rådgiver for skadelidte undgår, at der
indtræder forældelse i sagen og for skadevolder er i stand til at vurdere, om et
synspunkt om indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende.

Onsdag den 29. oktober 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater,
Valencia, Kbh.

Advokat Søren Vagner Nielsen
Advokat Anders Munk Zacho

Erhvervslejeret – udvalgte emner

Der identificeres særskilte problemstillinger inden for erhvervslejeretten, der ofte
volder besvær i praksis. Vi viser dig, hvordan du kan håndtere dem.
Advokat Lars Langkjær
Fuldmægtig Karin Laursen

Onsdag den 5. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
DJØFs Mødecenter, Kbh.

Whistleblowing – en faglig dilemmadag i Valencia

Forbudte fortællinger. Om whistleblowing, tavshedspligt og sandhedens pris.
Utraditionel temadag om lækager, der ryster magthavere og virksomheder. Kend
dilemmaerne omkring whistleblowing - og mød eksperterne på området.

Tirsdag den 11. november
2014
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater,
Valencia, Kbh

Mød 12 specialister

Udbudsret - aktuelt - de nye udbudsdirektiver

De nye udbudsdirektiver er endelig godkendt i EU-regi og en dansk udbudslov er på
trapperne i 2015. Her får du en indføring i direktiverne og et bud på den nye
udbudslov.

Onsdag den 12. november
2014
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia, Kbh.

Advokat Claus Berg
Advokat Henrik Peytz

Forbud og påbud - nye regler

Fra fogedret til byret, krænkelse af patent og varerettigheder, konkurrencesager,
tidligere ansattes etablering. Den 1. juli 2013 trådte nye regler om forbud og påbud i
kraft.

Onsdag den 19. november
2014
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater,
Valencia, Kbh

Advokat Lars Lindencrone Petersen

Talens magt
Få dommere, aktionærer, studerende og andre til at lytte, forstå, acceptere og handle.
Talelærer og kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau
Få pladser

Mediations Bootcamp
Kend din kultur – skab endnu bedre resultater med mediation.
Advokat Tina Monberg
Mediator Lisa Bindner

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.

Law Firm Management

Partnerdrevne virksomheder, strategisk og daglig ledelse, coaching, styring og
betydningen af økonomiske overskudsdelingsmodeller, incitamentsstrukturer,
forretningsudvikling.

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

Mandag den 24. november
2014
Kl. 09:00 - 16:30
Danske Advokater,
Valencia, Kbh

Starter onsdag d. 19.
november 2014
6 moduler

Starter tirsdag den 13. januar
2015
3 moduler

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

