28. 4. 2015
UŠETŘETE NA ODSTUPNÉM!
UKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ
dle změn legislativy v 2015
Seminář
povede

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice
v pracovněprávní oblasti.
Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou,
ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás. Můžete je v tomto
roce navštívit exkluzivně pouze u nás v POSITIVE.
Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo
a zaměstnanost.
Více na www.bernadet.cz
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Termín

Na úvod - znalostní minikvíz
Rozvázání pracovních poměrů dle legislativy 2015
Zcela nové pojetí dohody o rozvázání pracovních poměrů
Nové koncepce unilaterálních rozvázání pracovních poměrů výpovědi a okamžitá zrušení pracovních poměrů
Riziko neplatných doložek a nevýhodných ustanovení pracovněprávní
dokumentace při skončení pracovního poměru
Nový proces absence tzv. absolutní shody při negociaci o ukončení
pracovního poměru
Při rozvázání pracovních poměrů je nutno šetřit finance
zaměstnavatele - aneb jak zvládnout úskalí „zavedení praxe stran“
Správná aplikace nových smluv o smlouvách budoucích při rozvázání pracovních poměrů
U pracovního poměru na dobu určitou - využijte nových možností
a nastavte je dle potřeby zaměstnavatele
Na závěr - správné odpovědi minikvízu a řešení modelových situací
a dotazů účastníků

28. 4. 2015 (úterý), 8:30 - 12:30 hod.
Další termíny v roce 2015:
(vždy v úterý od 8:30 do 12:30 hod.)
• 21. 7. 2015
• 25. 8. 2015
• 20. 10. 2015

Hodnocení účastníků
uskutečněných
seminářů
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Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce
nce pro účastníky

Cena

Účastnický poplatek činí 2 900 Kč bez DPH.
Přihlášky a registrace ZDE.

Vynikající výkon lektora
Seminář předčil má očekávání. Těším se na další
Výborný přístup a erudice
Celkově to hodnotím, jako velice přínosné školení
olení
le
ení
níí
Velmi efektivní výklad pro praxi
Velmi srozumitelné
olemik
ole
Osvěžující přísun informací, bez zbytečných polemik

Obchodní podmínky naleznete na www.positive.cz
v sekci Otevřené programy.

www.positive.cz
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