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DANSKE
ADVOKATER
ER DU UNDER UDVIKLING ELLER UNDER AFVIKLING?
”Hvis du ikke udvikler dig, så er du under afvikling”

Vores nye kursuschef Dorte Carlsson giver sit bud på, hvorfor du skal sørge for at være i konstant udvikling, ikke mindst når det
gælder din efteruddannelse.
Dortes mission er at skabe kurser, der ikke bare bliver til et diplom på væggen eller et plus på lektionskontoen, men kurser der
efterfølgende skaber værdi i din arbejdsdag. Og hvordan skaber Dorte så disse kurser? Det gør hun bl.a. ved at snakke med dig, for
forstår man ikke behovene, kan man ikke dække dem!
Læs om Dortes spændende tiltag i Danske Advokaters magasin her

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

Emner

Tid og sted

Lejeret og lejeproces

Torsdag den 14. januar 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Kbh.

Grundlæggende lejeret med fokus på de problemstillinger og spørgsmål inden for
boliglejeretten og erhvervslejeretten, der typisk havner ved domstolene.
Advokat Lars Langkjær
Dommer Jens Erik Stausbøll
Tilmeld dig på mail

Udlændingeret for familieretsrådgivere – særligt højaktuelt
Fokus på familiesammenføring, visumregler, tidsubegrænset opholdstilladelse,
statsborgerskab, køb af fast ejendom, skilsmisse, forældremyndighed og samvær.
Advokat Bjørn Dilau Jacobsen
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Torsdag den 21. januar 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Hotel Opus, Horsens

Fredag den 15. januar 2016
Kl. 10:00 - 15:30
Danske Advokater, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Regnskab og repartition i dødsboer
Dødsboregnskabet – boromanens indhold, bodelsopdelte regnskaber, repartition,
salærredegørelse, værdiansættelse m.m. Alt det et godt og korrekt sagsarbejde
omfatter.
Funktionschef Flemming Sorth
Advokat Niels Kahlke

Tirsdag den 19. januar 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Køb og salg af virksomhed - M&A

Bliv i stand til at yde værdiskabende rådgivning i forbindelse med en
virksomhedsoverdragelse. Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete eksempler og
standarddokumenter.
Advokat LL.M. Susanne Scott Levinsen
Advokat Casper Munch
Tilmeld dig på mail

Onsdag den 20. januar 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Kbh.

Planlovgivning og bolighandel

Indførelse i plan- og miljørettens univers med særligt fokus på de elementer, som har
betydning for private boligejere/boligkøbere.
Advokat Nicolai Platzer Funder

Tirsdag den 26. januar 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Ansættelsesret - HR – Masteruddannelse

Få kompetencer du ikke kan læse dig til, og bliv i stand til at yde den bedste rådgivning
med den helt rigtige sammensætning af HR, forretningsforståelse og jura. Vi har
samtidig sørget for, at du bliver undervist af en vifte af eksperter inden for området,
som flittigt deler ud af deres ekspertise og egne erfaringer.

Start onsdag den 3. februar
2016

Tilmeld dig på mail

Law Firm Manegement – Sådan skaber du vedvarende vækst!

På vores udbytterige lederudviklingsprogram Law Firm Management viser vi dig, hvilke
udviklingsområder du skal fokusere på, så også du kan skabe vedvarende vækst i din
virksomhed. Vi udarbejder en udviklingsplan for forretningsmæssige indsatsområder og
individuel udvikling, så vi sikrer, at netop du får værdifulde værkstøjer med hjem.

Start tirsdag den 15. marts
2016

Tilmeld dig på mail

Få mere kursus for pengene

KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

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

