
 

 BLIV SKARP
på nye ansættelsesretlige udfordringer 
 

 

19. juni 2017 kl. 14 - 17 i Odense 
6. sept. 2017 kl. 14 - 17 i Kolding

 

Et seminar for ledere og andre 
ansatte i private virksomheder  
som beskæftiger sig med HR

 

 ▪  Persondataforordningens betydning for ansættelsesforhold
 ▪ Håndtering af sygemeldte medarbejdere
 ▪ Aktuelle nyheder



Deltag i Focus Advokaters ansættelsesretlige seminar og  
bliv skarp på de udfordringer, der venter i 2017 og 2018. 

Seminaret henvender sig til ledere og andre med ansvar  
for personale. Vi sætter fokus på den nye persondata- 
forordning, håndtering af sygemeldte medarbejdere og  
ansættelsesretlige nyheder. 

FÅ BL.A. SVAR PÅ 
▪   Hvad indebærer den nye persondataforordning?
▪   Hvad skal jeg som arbejdsgiver være særligt  
     opmærksom på i forbindelse med ansættelse?
▪   Hvornår må jeg som arbejdsgiver opsige en  
     sygemeldt medarbejder?

Læs mere i programmet på næste side.

MATERIALE 
Du vil få udleveret mappe med dagens plancher.
 

NETVÆRK OG SPØRGSMÅL
Der er i seminaret afsat tid til erfaringsudveksling og netværk. 
Du vil få mulighed for at drøfte konkrete emner med vores 
advokater.

Du er velkommen til at dele invitationen med andre.
Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Focus Advokater P/S

TID OG STED 

Mandag d. 19.6.2017 kl. 14 - 17 
Focus Advokater P/S 
Englandsgade 25 
5000 Odense C 

Onsdag den 6.9.2017 kl. 14 - 17 
Comwell Kolding 
Skovbrynet 1 
6000 Kolding  

TILMELDING OG PRIS 

Pris: 500 kr. + moms pr. person 
Du tilmelder dig på:  
focus-advokater.dk/arrangementer 
OBS der er begrænsede pladser



14.00 REGISTRERING OG VELKOMST 
 
14.10   PERSONDATAFORORDNINGENS BETYDNING FOR ANSÆTTELSESFORHOLD 

v/Narine Sarkisian
 ▪ Introduktion til den nye persondataforordning med fokus på nye krav til  
     arbejdsprocesser i forbindelse med ansættelse m.v.
 
15.10  KAFFE, KAGE OG NETVÆRK

15.40  HVORDAN HÅNDTERES OPSIGELSE AF EN SYGEMELDT MEDARBEJDER? 
                            v/Kristina Juul Nielsen 
 ▪ Hvordan sikres et godt forløb for arbejdsgiver og den sygemeldte? 
 ▪  Er sygdom en saglig opsigelsesgrund?
 ▪ Hvilke momenter lægges der vægt på i vurderingen heraf?
   
16.20  ANSÆTTELSESRETLIGE NYHEDER 
 v/Tine Seehausen 
 ▪  Ændring af ferieloven
 ▪ Ny markedsføringslov pr. 1.7.2017 og dens betydning for ansættelsesretlige forhold
 ▪ Nye domme om bl.a. lægeerklæringer, speciallægebesøg, ytringer på de sociale medier m.v. 
  
16.45 SPØRGETID

17.00 TAK FOR I DAG!

PROGRAM



INDLÆGSHOLDERNE

NARINE SARKISIAN, advokatfuldmægtig hos Focus Advokater P/S
Rådgiver indenfor: Ansættelsesret, IPR og anden kontraktret.

Focus Advokater er en af Region Syddanmarks største selvstændige advokatvirksomheder med 75 medarbejdere, hvoraf 35 er jurister. Vi er  
et anderledes advokatfirma, der leverer fokuseret og forståelig erhvervsjura i øjenhøjde med vores kunder.  Læs mere om os og vores tilgang 
til juridisk rådgivning på www.focus-advokater.dk.  

Indlægsholderne er alle tilknyttet Focus Advokaters afdeling for ansættelsesret. De rådgiver virksomheder bl.a. ved  
ansættelse af personale, under det løbende ansættelsesforhold, i forbindelse med opsigelse af medarbejdere og  
fører alle typer af retssager inden for ansættelsesretten. 

TINE SEEHAUSEN, partner, cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax hos Focus Advokater P/S
Rådgiver indenfor: Ansættelsesret, anden kontraktret, M&A, skat og moms.

KRISTINA JUUL NIELSEN, advokatfuldmægtig  hos Focus Advokater P/S
Rådgiver indenfor: Ansættelsesret og selskabsret.

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel 63 14 20 20   www.focus-advokater.dk 
ODENSE  ∙  KOLDING  ∙  KØBENHAVN  ∙  HAMBORG


