Mindent a munkaidőről - áttekintés, újdonságok, megoldások szeminárium és konzultáció!
Mindent a munkaidőről - áttekintés, újdonságok, megoldások!

Dr. Böszörményi Judit és Dr. Cseke Zoltán munkajogászok vezetésével!

Tematika:

Munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret – mit kell tudni róluk?

• Komplex áttekintés
• A legújabb szabályok és magyarázatuk (egyenlőtlen beosztás, 36 havi munkaidőkeret)
• Vasárnapi, munkaszüneti napi munkavégzés
• Munkaközi szünet, utazási idő, készenlét – munkaidő vagy nem?

A rendkívüli munkaidő esetei és díjazása

• A rendkívüli munkaidő típusai
• A rendkívüli munkaidő elrendelése és ennek korlátai
• Hogyan kell díjazni a rendkívüli munkavégzést?
• Új szabályok 2019-től (Önkéntes túlmunka)

Atipikus gyakorlatok – népszerű megoldások

• A rugalmas munkaidő és a kötetlen munkarend
• A „home office”
• Az állásidő

A munkaidő beosztása és nyilvántartása a GDPR fényében

• Az elektronikus beosztás és nyilvántartás
• A digitalizáció térnyerése
• Biometrikus adatok kezelése

Konzultáció

Előadó:
Dr. Böszörményi Judit munkajogász, adótanácsadó, ELMŰ Nyrt. HR szakértője és Dr. Cseke Zoltán munkajogász,
HR Business Partner

Helyszín:
Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
(BEJÁRAT: VAJKAY UTCA FELŐL, 24-es kapucsengő) Megtekintés google térképen: ITT

Időpont:
2019. március 25. (hétfő) 10:00 – 15:15, regisztráció 9:30-tól

A képzés LÉTSZÁMKORLÁTOS, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk elfogadni, a maximális résztvevői
létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!
Jelentkezési határidő: 2019. március 19.

Részvételi díj:
32.900,- Ft + ÁFA / fő. Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi
díjból! A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a szendvics ebéd költségét
is!

A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után fizetendő közterheket a Szakmai Konferenciaszervező Kft. nem vállalja
át.

Jelentkezés:

honlapunkon keresztül közvetlen regisztrációval ITT vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap
kitöltésével és a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címre történő megküldésével.

Bízunk benne, hogy szakmai rendezvényünk programja elnyeri tetszését, és a résztvevők soraiban köszönthetjük Önt,
illetve kedves Kollégáit! Kérdései, kérései esetén, állunk rendelkezésére!

Szakmai Konferenciaszervező Kft.
Honlap: https://szakkonferencia.hu/
Mobil: +36 30 195 2826; Fax: +36 1 700 2882
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-82423/2015.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

