Combinatie van inhoud en daarop aansluitende bedrijfsjuridische vaardigheden.
Deze training kan gevolgd worden direct na het afronden van de juridische opleiding of beroepsgerichte opleidingen voor bedrijfsjuristen.
Uw jonge juristen leren het verschil tussen Law in Action en Law in the Books,
waardoor ze direct beter inzetbaar zijn.
Dag 1 Rollen, competenties, organisatie-kennis, denken in processen
Dag 2 	Aspecten arbeidsrecht; het juiste gesprek aangaan, normen en waarden
overdragen
Dag 3	Contractenrecht voor inkoopfunctie, drives voor inkopers, het geven
van advies, precontractueel, aspecten aanbesteding
Dag 4 	Contractenrecht voor sales, contractuele bepalingen schrijven, aansprakelijkheidsbepalingen, meerpartijencontracten, internationaal privaatrecht, onderhandelen (inclusief: legal English)
Dag 5 	Ondernemingsrecht, actualiteiten, risico’s voor bestuurders en commissarissen, governance
Dag 6 Beginselen van compliance, aan de hand van privacy-recht
Diverse docenten van de Liance Academy
Cursuscoördinator en docent (dag 5): mr. dr. Bernadette van Leeuwen
Cursusschema en prijzen
Voor inhoud overige cursussen zie: liance.legal/liance-academy
Beginners
Fundament
Bedrijfsjurist

September-december
2018

€ 3.600 p.p.

De opleidingen en trainingen
van Liance Academy zijn
ontwikkeld vanuit enerzijds
de behoefte die we zien in de
praktijk van bedrijfsjuristen en
anderzijds vanuit onze missie
om organisaties toegevoegde
waarde te bieden: de opleidingen bevorderen de ontwikkeling van de jurist tot een echte
business partner.
De docenten zijn allen
werkzaam in de bedrijfsrechtelijke praktijk en begrijpen
precies aan welke kennis en
vaardigheden grote en kleine,
commerciële en semipublieke
organisaties en hun juristen
behoefte hebben. Als het gaat
om trainingen aan “inhuisjuristen” gaat het niet alleen om
juridische inhoud maar ook om
de implementatie; vaardigheden bijbrengen kan het beste
plaatsvinden door trainers die
weten wat de organisatie van
hun juristen verwacht.
Onze trainingen zijn uniek
doordat zij de juridische
inhoud in de business context
brengen en doordat de
vaardigheden zijn toegespitst
op voor juristen herkenbare
situaties.
Graag lichten wij u ons aanbod
persoonlijk toe.
Direct contact?
Bernadette van Leeuwen
+31 6 51 69 26 14
+31 85 024 00 00
info@liance.legal

Gevorderden
Customer relationship
management (basis)
voor bedrijfsjuristen

Liance Academy

Opleidingen | Trainingen

Beginners opleiding
Fundament Bedrijfsjurist (6 dagen van 6 uur)

November 2018

€ 750 p.p.
Ook als in-company

De betere bedrijfsjurist Start in september 2018

4 middagen € 1.600 p.p.

De Overstap: van advo- Start in juni 2018
caat naar een bedrijfsjuridische functie

€ 1.900 p.p.
Als coachingstraject
(4 bijeenkomsten van
1,5 uur)

 liance.legal/academy

Alle prijzen exclusief 21% BTW

Februari 2018

