Közalkalmazottból munkavállaló
A kurzus összes leckéje
elérhető.

Online képzés

A leckék fő témái:













KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI
LEHETŐSÉGEK

Mi a jogszabályi háttér?
Pontosan hogyan történik az átminősítés?
Mi változik azzal, ha valaki a Kjt. helyett
az Mt. hatálya alá kerül át?
Mi az írásbeli tájékoztatás kötelező
tartalma?
Vannak-e kivételek?
Hozzá kell járulnia a közalkalmazottnak a
további foglakoztatáshoz?
Tájékoztatási kötelezettség
Az átvevő munkáltatónál létesített
munkaviszony
Egyoldalú nyilatkozat, megállapodás az
átalakulás előtt
Jubileumi jutalom
Mit tehet a szakszervezet?
Jogorvoslati lehetőségek

Csoportos jelentkezési akció*:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő
esetén 5%, 3 fő esetén 10%, 4 vagy annál több
jelentkező esetén 15% kedvezményt biztosítunk a
részvételi díjból.
10% mikrokedvezmény*
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és
magánszemélyeknek 10% kedvezmény. Ehhez a
megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell
megadnia.
FAM tagoknak ingyenes!
A Fórum Akadémia Membership tagoknak ingyenes
a részvétel! További részletekért látogassa meg a
www.forumakademia.hu weboldalt!
*A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás
jogát fenntartja.

Listaár: 29.900 Ft+áfa/fő

Igen,

dr. Gáspárné dr. Szokol Márta, ügyvéd,
munkajogász

fővel jelentkezem Közalkalmazottból munkavállaló c. képzésre!

8379/6704/3 TELI
Jelentkezési lap (A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!):
*Cég neve, címe

*Cég adószáma, fő tevékenysége
*Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

*Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma
Dátum

Aláírás

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy
nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és
postacímemet a Forum 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 Forum 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@forummedia.hu e-mail címen, telefonon a (1) 2732090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a
1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött
levélben.
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