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Fórum Média Kiadó Kft.

Szakmai folyóirat

I. SZAKLAPUNK KIEMELT TÉMÁI:
• Felkészülés a 2020. évi munkaügyi
ellenőrzésekre, a kiemelt területek
• A 2019. évi munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai
• A munkajogi jogszabályok gyakorlati értelmezése
• Munkavégzés ünnepnapokon
• Mire figyeljünk a kiválasztás folyamata alatt?
• Az előző évi munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai
• A munkaügyi viták szabályai
• A teljesítmény értékelése, a munkamotiváció
• Személyügyi irányítás, szervezetfejlesztés
• Munkakör-értékelés és kompenzációs rendszer
• Olvasói kérdések – szakértői válaszok
• A munkaerő-kölcsönzés jogi vonatkozásai
• A munkabérből való levonásra vonatkozó
rendelkezések
II. A WEBFELÜLET TARTALMÁBÓL:
• Szerkeszthető iratminták, segédletek: 90 db
iratminta:
szerződések,
felmondási
dokumentumok, munkavégzéshez kapcsolódó
iratminták
• Útmutatók,
összefoglaló
segédletek:
a
munkaviszony létesítése, A munkaszerződés
teljesítése, A munkaköri leírás mint a
munkaszerződés kötelező melléklete
• Pár perc munkajog és HR
• Munkavédelmi képviselő-választás: iratminták
a választási folyamathoz
• Archívum: a
korábbi lapszámok PDF
formátumban
• Olvasói kérdések és válaszok gyűjteménye
Megrendelését emailben, faxon és postai úton
is beküldheti hozzánk a lenti elérhetőségekre. A
megrendelőlap eredeti, fénymásolt és szkennelt
A szakmai folyóirat évente összesen 12 lapszámmal jelenik
meg.
Éves előfizetését a megrendelést követően számlázzuk.
A számlázás után e-mailben juttatjuk el Önhöz a kiadvány
megtekintéséhez, illetve
az előfizetésben foglalt további kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételéhez
szükséges
hozzáférési
adatokat.
 Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail
címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft. promóciós anyagok küldése céljából kezelje,
hogy engem általánosan, vagy számomra személyre
szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul
veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a
GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó
más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat
bármikor
visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor
leiratkozhatom emailben a forum-media@forum-media.hu
e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen,
vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139
Budapest, Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem
útján.

1139 Budapest, Váci út 91. • Tel: 06-1-273-2090
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 Igen,

megrendelem a Munkajog szaklapot
 példányban.
Az éves előfizetés tartalma:
•

A lapszámok nyomtatott és digitális formában

•

Szerkeszthető iratminták

•

Hozzáférés a szaklap online archívumához

•

Korlátlan szakértői tanácsadás

•

Kiegészítő online szakmai tartalmak

Az éves előfizetés ára 46 900 Ft + 27% áfa.
(+ csomagolási és kiszállítási díj)
A lapszámokat csak digitálisan kérem*: 
*ebben az esetben nem számítunk fel csomagolási és kiszállítási díjat

Név és cím:
Szállítási cím (ha eltér a fentiektől):
A megrendelő neve, beosztása:
Cég / intézmény fő tevékenysége, adószáma:
Telefon:
E-mail:
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