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Kender du vores uddannelser, der er designet
netop til dig?
Kære Stine Rosenkilde

Danske Advokater udbyder flere spændende uddannelser, som er unikke i forhold til andre uddannelser af samme slags, da de er
udviklet netop til dig, der har juraen på plads. Vi har samlet et udvalg af vores kommende uddannelser her, så du hurtigt kan
danne dig et overblik.

BESTYRELSESUDDANNELSEN - Bliv et værdifuldt bestyrelsesmedlem!
Der var engang, hvor hovedreglen var, at der var advokater i snart sagt alle bestyrelser. Men “plejer” er død. Jura kan tilkøbes.
Derfor har vi udviklet vores BESTYRELSESUDDANNELSE med det formål, at give dig alt det, du får brug for, når du skal
kvalificere dig til at blive et værdifuldt bestyrelsesmedlem. Vi giver dig konkrete færdigheder i økonomisk
styring/regnskabsvæsen, strategiplanlægning, godt bestyrelsesarbejde, krisestyring og pressehåndtering.
Uddannelsen afholdes over 3 moduler og har opstart d. 4. oktober 2016 i København (42 lektioner).
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 39.000 + moms.
Tilmeld dig og se programmet m.m. her

MEDIATORUDDANNELSEN – 5 pladser tilbage!
Mediation er kommet for at blive og er i rivende udvikling. For advokater gælder det om at være en del af denne udvikling, og
komme tidligere ind i processen i stedet for som nu, hvor advokater først kommer til, når konflikten er uløselig og kræver
domstolene som udvej. Vil du også have del i dette stigende marked, kan du få kompetencerne hos os.
Vores MEDIATORUDDANNELSE har kørt siden 2003, og derfor er du sikret stor viden og erfaring. Men uddannelsen er langt fra
forældet, den er mere relevant end nogensinde før, og vi sørger naturligvis for, at du får den nyeste viden med hjem. Du får en
række konkrete redskaber, som både kan anvendes som mediator, men også i det daglige arbejde med håndteringen af juridiske
tvister, i kontraktsforhandlinger og i arbejdet med lignende opgaver.
Vores generelle MEDIATORUDDANNELSE er netop startet, men som noget helt nyt afholder vi i år endnu en med særligt fokus på
bygge- og anlægsbranchens konflikter. I denne specialudgave af uddannelsesforløbet tages der som sædvanligt udgangspunkt i
den faciliterende mediationsmetode, men bygge- og anlægsbrancheforhold er i centrum for en del af oplæggene samt i opgaver
og cases. Særligt vil relaterede områder som f.eks. naboret med skelforretninger, ekspropriationer og andre tilgrænsende felter
blive berørt undervejs.
Undervisere: Advokat og mediator Pia Deleuran, adm. direktør for Mediationsinstituttet Louise Lerche-Gredal, advokat og
mediator Mogens Yde Knudsen, mediator Lawrence Kershen, m.fl.
Uddannelsen afholdes over 3 moduler og har opstart d. 6. oktober 2016 i Fredericia (58 lektioner).
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 35.000 + moms.
Tilmeld dig og se programmet m.m. her
Kom på venteliste til vores populære generelle MEDIATORUDDANNELSE, skriv til Eva Horskjær på eho@danskeadvokater.dk.

RETSSAGSBEHANDLING OG PROCEDURE – advokaternes adelsmærke
RETSSAGSBEHANDLING OG PROCEDURE er advokaters adelsmærke og vi ved, at det er yderst vigtigt, at du altid er helt skarp
på dette felt. Gå derfor ikke glip af denne helt unikke chance for at møde over 25 af landets bedste kapaciteter og få hver deres
bud på relevante, klassiske og aktuelle problemstillinger. Eksperterne deler flittigt ud af deres erfaringer, så du får en masse ny
viden og inspiration med hjem.
Undervisere: mere end 25 af landets bedste kapaciteter på området.
Uddannelsen afholdes over 5 moduler og har opstart d. 24. oktober 2016 i Fredericia (40 lektioner).
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 28.000 + moms.
Tilmeld dig og se programmet m.m. her

ANSÆTTELSESRETLIG HR-UDDANNELSE – få styrket dine kompetencer, så du når et helt nyt
niveau!
Ansættelsesret er et kerneområde for mange advokater, men fremtidens advokat skal kunne meget mere end jura. Den gode
rådgivning er oftest baseret på en blanding af både jura, forretningsforståelse og HR. Derfor har vi opbygget vores
ANSÆTTELSESRETLIG HR-UDDANNELSE så du får en tredjedel jura, en tredjedel forretningsforståelse og en tredjedel HR og
dermed bliver en stærkere rådgiver eller leder. De bedste undervisere vil give dig et unikt sæt af nye værktøjer, der styrker dine
kompetencer til et helt nyt niveau.
Undervisere: i vidt omfang kræfter fra Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret og kapaciteter fra foreningen
Ansættelsesadvokater. Advokat Nina Wedsted er faglig konsulent på uddannelsen.
Uddannelsen afholdes over 6 moduler og har opstart d. 1. februar 2017 i bl.a. København (48 lektioner).
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 32.000 + moms.
Læs mere her
Tilmeld dig og hør mere hos Connie Amsgård på cam@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 26.

VOLDGIFTSDOMMERUDDANNELSEN – et solidt springbræt
VOLDGIFTSDOMMERUDDANNELSEN er en solid platform for dig, der har erfaring som partsrepræsentant i voldgiftssager, og som
ønsker at kvalificere dig som voldgiftsdommer. Alle faser i en voldgift gennemgås inkl. arbejdet i både nationale og internationale
voldgifter.
Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som voldgiftsdommere.
Undervisere: Specialister fra både Danmark, Norge og Frankrig.
Uddannelsen afholdes over 3 moduler og har opstart den 6. februar 2017 i København. Modul 3 afholdes i Paris (40 lektioner).
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 35.000 + moms.
Tilmeld dig og se programmet m.m. her

Kommer i 2017:
LAW FIRM MANAGEMENT
Læs hvorfor du skal deltage - "De fem fælder, en partner skal undgå - hvis han vil være leder".
Tilmeld dig og hør mere hos Linda Pedersen på lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.

YOUNG TALENTED LAWYERS
"Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver din virksomhed mere succesrig!"
Læs mere her
Tilmeld dig og hør mere hos Linda Pedersen på lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25
Se alle vores kurser og uddannelser her
_______________________________________________________________________________________________________

Tilmeld dig straks…
Tilmelding kan sendes direkte til service@danskeadvokater.dk eller ved besvarelse af denne mail.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os på samme mail eller på telefon 33 43 70 00.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

