Arbeidsrecht
De (on)mogelijkheden bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten,
verplichtingen tijdens het dienstverband en ontslag.
Resultaat: Zicht op de theorie, geeft handvatten voor praktische toepassingen en biedt bijhorende modellen.

Cursusdoel
De workshop Arbeidsrecht leidt u in twee dagen door de elementaire zaken binnen het arbeidsrecht. Aan de hand van theorie maar vooral uw
praktijk doorlopen we het arbeidsrecht in al haar facetten.
Na het volgen van onze workshop kost het u geen moeite de juiste antwoorden te vinden op vragen van werkgevers- of werknemerskant.

Studiebelasting
Naast het volgen van de twee dagen verwachten we een actieve houding en daar waar mogelijk een inbreng vanuit uw praktijk.

Vooropleiding
Om met succes aan de workshop deel te nemen is kennis op MBO-niveau gewenst. Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Voor wie bestemd?
De workshop arbeidsrecht is bedoeld voor iedereen die de (mede)verantwoordelijkheid draagt bij arbeidsrechtelijke vraagstukken in het
bedrijfsleven en in de accountantspraktijk.

Inhoud van de workshop
De workshop gaat in ieder geval in op de volgende onderwerpen.
•
Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd
•
Proeftijd
•
Afspiegelingsbeginsel
•
Transitievergoeding
•
Ontslag, Opzegging, Ontbinding
•
Ontslag op staande voet
•
Vakantie en verlof
•
Arbeidsongeschiktheid
•
Verlenging van de arbeidsovereenkomst

Certificering
De workshop wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

Studiemateriaal
Gedurende de workshop wordt er gebruik gemaakt van de Wettenpocket Arbeid & Beloning en ontvangt u een hand-out van de sheets.
De kosten van de Wettenpocket en de sheets zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Aard en tijdsduur
Workshop 1 dag (9:30 – 16:30 uur)
Kosten € 395,Locatie Eindhoven
Data: 15 april 2016 | 7 oktober 2016 | 2 december 2016

Voorwaarden
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u binnen 2 weken een voorlopige bevestiging alsmede een factuur. Na ontvangst van uw betaling krijgt u de
definitieve bevestiging.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.
Bent u verhinderd?
Tot drie weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk annuleren. Wij berekenen dan € 75,- administratiekosten. Daarna berekenen wij het
volledige bedrag. U kunt uw plaats altijd laten innemen door een collega. Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden. Indien u een les
verhinderd bent zullen wij onze uiterste best doen u in staat te stellen in een andere plaats te laten inhalen.

Inschrijven:
Mail simpelweg de volgende gegevens naar info@pzadvies.nl :
Bedrijfsnaam, postadres, postcode/plaats, contactpersoon met emailadres en telefoonnummer,
naam, geboortedatum en functie van de deelnemer(s).

