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KURSUSTILBUD OG NYHEDSMAIL
- til advokatsekretærer og andre administrative medarbejdere

Nyheder

Support af Microsoft Windows XP stopper til april
Operativsystemet Microsoft Windows XP benyttes fortsat af mange, men efter den 8. april
2014 ydes der ikke længere teknisk support af operativsystemet. Man kan fortsat benytte
bruge Windows XP, men efter denne dato vil Windows XP ikke længere være beskyttet mod
sikkerhedsbrud og virus, så vi anbefaler, at I skifter til et nyere operativsystem.
Læs mere her

God inkassoskik – hvad er det?
Vores dygtige underviser Søren Christensen Volder, advokat
hos Delacour, sørger for, at du får den grundlæggende
inkasso på plads, således at du er rustet til at gennemføre en
inkassosag frem til og med indleveringen af et
betalingspåkrav, når du kommer hjem fra kurset.
Inkasso – basis afholdes mandag den 28. april 2014 kl. 09:30
- 16:30, Radisson Blu Aarhus

Kurser:

Bliv en haj til konkursregnskaber
Advokaterne Birgitte Frølund og Kamilla Krebs lærer dig
selvstændigt at håndtere grundlæggende ekspeditioner i
forbindelse med udarbejdelse af boregnskaber. Kurset er
primært tilrettelagt for dig med ingen eller mindre erfaring i
udarbejdelse af boregnskaber.
Konkursregnskaber - basis afholdes torsdag den 27. marts 2014
kl. 09:30 - 16:30, Radisson Blu Aarhus

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

Emner

Tid og sted

Digital tinglysning – Adkomst og ægtepagter

Torsdag den 10. april 2014
Kl. 09:30 - 15:30

Digital tinglysning – Adkomst og ægtepagter
Få fif og gode råd til at gennemføre en anmeldelse samt en praktisk gennemgang af
anmeldelserne inden for adkomstrubrikken og i personbogen. Ændrede regler for
fuldmagter.
Advokatfuldmægtig Ulla Zurita
Ejendomsmægler Jette Sjælland

First Hotel Copenhagen
Molestien 11 2450 Kbh. SV

Vikarloven
På kurset gennemgås de nye regler med fokus på, hvad vikarloven forventes at betyde for
den individuelle vikar, vikarbureauer og brugervirksomhederne.

Tirsdag den 29. april 2014
kl. 14.00 – 17.00
Palace Hotel Copenhagen

Partner, advokat Anne Marie Abrahamson

Familieret – basis
Du får en god introduktion til familieretten samt tips til gode arbejdsrutiner, der kan
hjælpe dig i hverdagen.
Advokat Ditte Kjeldgaard
Advokat Therese Kemp

Digital tinglysning – step by step - Aarhus
Grundkursus – tinglysningssystemet, digital signatur, oprettelse, underskrift og
anmeldelse, underskriftsmapper, dokumenttyper, fuldmagter m.v.

Tirsdag den 6. maj 2014
Kl. 09:30 - 16:30
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Mandag den 12. maj 2014
Kl. 09:30 - 15:00
Radisson Blu Århus

Advokatfuldmægtig Ulla Zurita
Sekretariatschef Brian Pedersen

Juridisk engelsk II
For dig, der ønsker at få styr på de grammatiske faldgruber og styrke dit ordforråd.
Cand.ling.merc. Anne-Louise Linnemann Bech

Ejendomshandel – basis
Bliv fortrolig med arbejdsgangen i en ejendomshandel, herunder den digitale
tinglysningsekspedition.
Advokatfuldmægtig Ulla Zurita

Retssagsbehandling – basis
Få styr på sekretærens opgaver og hovedpunkterne i en retssag og udarbejdelse af
materialesamling.
Advokat Mette Sheraz Rovsing

Onsdag den 14. maj 2014
Kl. 09:15 - 15:30
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Torsdag den 22. maj 2014
kl. 09:30 til fredag den 23. maj
2014 kl. 15:00
Grand Park, Korsør

Mandag den 2. juni 2014
Kl. 09:30 - 16:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Se alle kurser

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

