
ARRANGÖR MEDIAPARTNER

Du får med dig mallar som du kan använda när du 
utformar avtal & kontrakt

Hantera regelverket rätt – undvik kostsamma 
processer & felbeslut

Nytt inom arbetsrätten

Allt du behöver veta

om arbetsrätt



DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

Lär dig att tillämpa lagstiftningen så 
att du enkelt finner svaren på alla de 
frågeställningar du möter i din vardag
Denna utbildning i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om 
arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av det mest centrala inom 
arbetsrätten. 

Chefer och arbetsledare med personalansvar måste ha god kunskap i 
arbetsrätt. Du måste kunna hantera regelverket på rätt sätt för att undvika 
kostsamma processer och felaktiga beslut.

Det är av största vikt att förstå olika anställningsformer och att veta hur du 
hanterar besvärliga situationer. 

Lär dig att tillämpa lagstiftningen så att du enkelt finner svaren på alla de 
frågeställningar du möter i din vardag. Vi går igenom hur man hanterar svåra 
situationer om avslutande av anställningar samt regelverket kring hu och 
när omplacering kan och skall ske. Vi hanterar ämnen som kollektivavtal, 
tystnadsplikt samt arbetsrättens nyheter och uppdaterade lagar.  För att få ut 
maximalt av kursen så blandar vi teori med praktiska övningar. Med dig hem får 
du gedigen dokumentation samt mallar som du direkt och enkelt kan använda 
när du ska utforma avtal och kontrakt korrekt. Med dessa verktyg och tips så 
kommer du kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt efter avslutad kurs!

Louise D´Oliwa är advokat med egen advokatbyråverksamhet 
och företräder såväl stora som medelstora och små företag 
i affärsjuridiska frågor inklusive kommersiell hyresjuridik och 
arbetssätt. Louise biträder även privatpersoner. Advokat D’Oliwa 
leder årligen utbildningar inom till exempel arbetsrätt för Vd:ar och 
personalchefer. Louise är vidare engagerad som seminarieledare 
på juristlinjen vid Stockholms Universitet. Louise har även skrivit 
boken Anställning, Uppsägning Avsked samt tillsammans med 
Stefan Flemström boken Juridik för Småföretagare. Vidare är 
Louise tillsammans med Stefan författare till Rätt Arbetsrätt 2016; 
en juridisk uppslagsbok  
inom arbetsrätt.



INNEHÅLL

ARRANGÖR MEDIAPARTNER

• Lagar, Kollektivavtal och enskilda 
anställningsavtal 

• Anställningsavtal - olika 
anställningsformer 

• Arbetstagarinflytande & arbetsledning 

• Anställningsskyddslagen 

• Arbetsmiljöverkets nya föreskrift 
om socialt och organisatoriskt 
arbetsmiljöarbete 
 
 
 
 

• Uppsägning/avsked - arbetsbrist, 
personliga skäl 

• Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom 

• Lojalitetsplikt 

• Tystnadsplikt 

• Sekretess och konkurrens 

• Framtidens arbetsrätt

Allt du behöver veta om arbetsrätt



DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 4 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 09.00 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.15 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!

Allt du behöver veta om arbetsrätt


