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KURSUSTILBUD OG NYHEDSMAIL
- til advokatsekretærer og andre administrative medarbejdere

Nyheder

Netværk - Økonomi og regnskab
Husk at afsætte dagen til din deltagelse i Danske Advokaters
netværk for administrative medarbejdere, der sidder med
økonomi og regnskab. Netværket har kørt nogle gange, men
du kan sagtens nå at komme med.
På netværksmøderne er du med til at sætte dagsordenen og
bestemme hvilke emner, vi skal drøfte. Derudover får du rig
mulighed for at sparre og dele fifs med dine kollegaer i
branchen. De næste netværksmøder foregår:
Øst: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 09:00 - 13:00 i Kbh.
Vest: Torsdag den 27. november 2014 kl. 09:00 - 13:00 i Viby

Værktøjskassen fuld af nyttige redskaber
Danske Advokater har forskellige redskaber, der kan hjælpe dig
i din arbejdsdag. I de kommende nyhedsbreve vil vi fortælle
dig om indholdet i vores værktøjskasse, og hvordan det kan
være til nytte i din hverdag. Et af vores vigtigste redskaber til
dig, som administrativ medarbejder, er Advokathåndbogen.
Her får du hjælp til at udføre diverse beregninger, bl.a.
renteberegninger, boafgifter, tinglysningsafgifter på skøde og
pantebreve, omkostninger i forbindelse med frivilligt forlig,
retsafgift og proceduresalærer, m.m. Vi sørger selvfølgelig for,
at rentesatser m.v. altid er opdateret og klar til brug.
Se Advokathåndbogen her

Kurser:

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

Emner

Tid og sted

Ejendomshandel – basis

Tirsdag den 11. november 2014
Kl. 09:30 - 16:30
til onsdag den 12. november 2014
Kl. 09:00 - 15:00

Bliv fortrolig med arbejdsgangen i en ejendomshandel, herunder den digitale
tinglysningsekspedition.
Advokat Ulla Zurita

Danske Advokater, Valencia, Kbh

Insolvensret - specialist – Aarhus og København
Få indgående kendskab til insolvensret med særlig fokus på sekretærens rolle
ved behandling af konkurs- og rekonstruktionssager.

Torsdag den 13. november 2014
Kl. 09:30 - 16:30

Advokat Ulrik Asbjørn Lannik
Advokat Michala Roepstorff
Aarhus
København

Radisson Blu Aarhus
Tirsdag den 2. december 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Gældssanering – specialist
Selvstændig sagsbehandling af gældssanering. Skifterettens sagsbehandling,
medhjælpers opgaver, proklama, håndtering af aktiver, indkaldelse til
kreditormøde og budget.

Torsdag den 20. november 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Lars Lindencrone Petersen

Fast ejendom i konkursboer - specialist
Bobehandlerens pligter, panthaverregnskab, forsikringsforhold, moms,
rekonstruktion.

Tirsdag den 25. november 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Jakob Stilling
Advokat Bo Vadt Christensen

Digital tinglysning – opdatering
For dig, der ønsker at vide mere om tinglysning af: Dødsboer, bobestyrerboer,
adkomstdokumenter, pantstiftelse, påtegninger, bil-, person- og
andelsboligbog.

Onsdag den 3. december 2014
Kl. 09:30 - 15:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Ulla Zurita og sekretariatschef Brian Pedersen

Se alle kurser

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

