Distanskurs: Avtal för vd, chefer och personer i ledande ställning
Vilka villkor bör man avtala om och hur?
o
Arbetsuppgifter
o
Arbetstid och övertidsersättning
o
Semester
o
Lön och vederlag, hur bestämmer man dessa?
o
Pensionsförmåner
o
Uppsägning
o
Konkurrensförbud och sekretessplikt
o
Know-how och immateriella rättigheter
o
Datasäkerhet och e-post
o
Andra särskilda villkor

När man ingår avtal med chefer, verkställande direktören och
andra personer i ledande ställning gäller det att tänka till lite
extra. Under en förmiddag berättar DKCO om vad man särskilt
behöver tänka på när man ingår dylika avtal och hur man
undviker vanliga fallgropar. Du får bland annat svar på hur VDoch chefsavtal dels skiljer sig från varandra, hur dessa skiljer
sig från vanliga arbetsavtal och vad man behöver överväga när
man ingår avtal med personer i ledande ställning. Du kommer
också att få svar på i vilka situationer man kan avvika från
arbetslagstiftningen t.ex. i fråga om arbetstid och hur centrala
arbetsvillkor kan utformas. Vi går även igenom praktiska tips
och domstolens praxis.
Som föreläsare fungerar Heidi Furu och Sofia Saarikko.
Program
VD-avtal
Vilka regler gäller för en VD?
o
Arbetslagstiftningens tillämpning på VD
o

Hur skiljer sig ett VD-avtal från ett vanligt
arbetsavtal och varför lönar det sig att ingå ett VDavtal?

Tid: 21.9 kl 9-12

Ändring och avslutande av VD-avtal
o

Hur ska man ändra ett VD-avtal?

o

Hur avslutar man ett VD-avtal?

Avtal för andra chefer och personer i ledande ställning
o
Vilka regler gäller för chefer och personer i
ledande ställning?
o
Arbetsavtalslag
o
Arbetstidslag
o
Annan arbetslagstiftning
o
Hur skiljer sig ett chefsavtal från ett vanligt
arbetsavtal och VD-avtal?
o
Tillämpning av kollektivavtal på chefer och
personer i ledande ställning
Vilka villkor bör man avtala om och hur?
o
Prövotiden och dess betydelse
o
Arbetsuppgifter
o
Arbetstid och arbetstidsformer
o
Övertid
o
Plats för arbetets utförande
o
Uppsägningstid
o
Konkurrensförbud och sekretessplikt
o
Behovet av särskilda villkor beroende på den egna
verksamheten
Ändring och avslutande av ett chefsavtal
o
Hur ändrar man ett avtal med en chef?
o
Hur avslutar man ett chefsavtal?
o
Omplacering – vad innebär det?

Medlemspris: 265 € + moms 24 %
Normalpris: 390 € + moms 24 %
Anmälning här senast 1.3
Annullering av kursen senast tre vardagar före kursdatum,
i övriga fall debiterar vi hela kursens avgift

Praktiska tips och fallgropar
Vad säger domstolen?
Praktiska tips och fallgropar
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