
Leergang Arbeidsrecht

“Uw route naar een uitstekende basis”.

www.arbeidsrechter.nl



 

Opleiding Leergang Arbeidsrecht

Wat biedt deze opleiding u?

Boeiend en overzichtelijk

het arbeidsrecht wil beheersen. Aan de hand van boeiende prak-

gedegen inzicht neemt u de eerste stap naar de oplossing.

Wat maakt deze opleiding goed toepasbaar?

• U bepaalt zelf het startmoment en uw studieduur.
• Volledig actueel met alle ervaringen met de Wet Werk en Zekerheid.

Het pakket bestaat uit:

   ziekte en disciplinaire maatregelen en einde contract.
• Uitgebreide terugkoppelling op de antwoorden.
• Actuele wetbundel Arbeidswetgeving.
• Intensieve begeleiding door onze specialist.
• Toegang tot onze exclusieve cursistensite.

AN-i is gespecialiseerd in arbeidsrecht en wij verzorgen de website Arbeidsrechter.nl. Onze specialisten procede-

beginnend personeelsmedewerker tot en met de gespecialiseerde advocaat.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website:

www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

Persoonlijk advies

Bel dan gerust | 08877-08800

Arbeidsrecht op het goede spoor



 

Opleiding Leergang Arbeidsrecht

“Het arbeidsrecht moet je ervaren”.

De prijs:

€ 595,00 
(0% BTW en All in)

Hoe leert u het arbeidsrecht kennen?

Bij deze opleiding gaat kennis en inzicht hand in hand. U krijgt inzicht in de werking van het arbeidsrecht aan de 
hand van boeiende praktijkvoorbeelden. De praktijkvraagstukken, waarmee onze specialisten procederen voor 
werkgevers en werknemers, brengen zij over in uw opleiding. U leert daarmee letterlijk van de fouten van 
anderen. Wij zorgen ervoor dat u het overzicht behoudt, door een heldere uitwerking. Op een praktische wijze 
raakt u vertrouwd met het omgaan met personeelsvraagstukken.

Inhoud modules:

Arbeidsovereenkomst: 
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst en de bijzonderheden 
die hierbij kunnen spelen. Het verschil met aanneming van werk 
en opdracht als ook de inhoud van een arbeidsovereenkomst, 
waaronder proeftijd, concurrentiebeding en detachering.

Collectief Arbeidsrecht: 
In collectieve zaken zijn de belangen groter en laat een fout zich 
meer voelen. Het is dan ook bepalend om goed de werking te 
kennen van de CAO’s, reglementen, arbeidsomstandigheden, 
tijden en medezeggenschaprechten.

Ziekte en Disciplinaire maatregelen:
Het kan snel anders lopen, doordat een medewerker ziek wordt 
of zich misdraagt. In beide gevallen is het doorslaggevend de 
rechten, plichten en de procedure te kennen. Preventief, maar 
ook als er later ontslag gaat volgen.

Einde Contract: 
De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. 
Als dat speelt, zijn de belangen en tegenstellingen het grootst. 
Dan gaat het erom het overzicht te behouden en in te spelen op 
de verschillende mogelijkheden.

Persoonlijk advies
Heeft u vragen of wenst u een persoonlijk advies?
Bel dan gerust | 08877-08800

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website:

www.AN-i.nl/opleiding-arbeidsrecht

Arbeidsrecht op het goede spoor
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