MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

MUNKAVISZONY
MEGSZŰNÉSE ÉS
MEGSZÜNTETÉSE
Humán ügyintézők, munkajogi szakértők ,
HR és munkaügyi vezetők országos konferenciája
Ajánló, témakörök:
Az előadás részletesen foglalkozik az MT munkaviszony megszűnésére és
megszüntetésére vonatkozó szabályaival, továbbá a gyakran előforduló
speciális élethelyzetek munkaügyi feladataival. HR ügyintézéssel és a
munkaüggyel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést
igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Gyakorlati
példákkal és sok apró ötlettel járulunk hozzá az Ön szakmai sokszínűségéhez.
Tegye fel saját kérdéseit a konzultáció során! Ízelítő a tartalomból:
Megszűnés, amikor automatikusan ér véget a munkaviszony 
Érvényesíthető igények és teendők a munkavállaló halála esetén  A
munkáltató jogutód nélküli megszűnése  A határozott idejű
munkaszerződés lejárta  A munkaviszony megszüntetésének
alapvető szabályai  Amit minden megszüntető nyilatkozatnak
tartalmaznia kell  Mikor és hogyan kössünk közös megegyezést?
 A munkaviszony megszüntetése felmondással  A felmondási idő
és a felmentési idő természete  Hogyan indokoljuk meg a
munkáltatói felmondást?  Hogyan mondhat fel szabályosan a
munkavállaló?  A munkaviszony felmondása azonnali hatállyal 
Mikor élhetünk jogszerűen rendkívüli felmondással?  Elszámolás a
munkaviszony végén  A jogellenes munkaviszony megszüntetés
szankciói  Szakmai konzultáció, egyéni kérdések megválaszolása
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Előadók:

Dr. Takács Gábor
munkajogász

Dr. Kártyás Gábor
munkajogász
Időpont:

2020. február 26. szerda
Előadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.00 – 10.00 óra
Helyszín:

Hotel Hungaria City Center ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Elhelyezés: kényelmes ülőhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

22 990 Ft + ÁFA / fő a www.hunder.hu
weblapon jelentkező regisztrált ügyfeleinknek, vagy egy cégtől több
résztvevő esetén. EZT AJÁNLJUK!

25 990 Ft + ÁFA / fő a www.hunder.hu
weblapon jelentkezőknek

28 990 Ft + ÁFA / fő
Ebéd nélküli ár: 3.990 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!

Hunder MS Kft.
Tel: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu;
www.hunder.hu
Ellátás: kávé, frissítők, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
között
a
szálloda
éttermében.
A
konferencia díja költségként elszámolható,
tartalmazza az előadások, a konzultáció, az
oktatási segédanyag; a reggeli sütemény, a
3 fogásos ebéd, valamint az elfogyasztott
kávé és üdítő költségeit. A meghívó a
Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak
minősül, a konferenciára jelentkezés az
ajánlat elfogadásának számít, és fizetési
kötelezettséget von maga után. A díjat
számlánk kézhezvételét követően a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára szíveskedjenek átutalni a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítők és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített szolgáltatásként számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendő közterheket a Hunder MS Kft.
nem vállalja át. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelőző 3.
munkanapig.
Ezt
követően
történő
lemondás esetén a díj 50%-a+áfa
fizetendő.

