KURSKATALOG – HØSTEN 2018
Projure driver utstrakt kursvirksomhet. Våre kurs har som mål å gi kursdeltakerne konkrete og
relevante eksempler fra den arbeidshverdag kursdeltakeren befinner seg i. Vi sikter mot god
kvalitet og høy faglig standard på alle våre kurs og vi tilbyr dyktige kursholdere gjennom å
benytte egne ansatte og hente inn ekstern kompetanse. Nedenfor finner du en oversikt over
de kursene vi vil avholde høsten 2018 innen arbeidsrett, bygg- og entrepriserett, selskapsrett
og kontraktsrett for leverandører til oljebransjen.
Våre frokostseminarer er kostnadsfri.
Vi kan tilby skreddersydde bedriftsinterne seminarer innen alle våre fagområder. Ta kontakt
for tilbud.

DETTE ER PROJURE
Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren i Stavangerregionen og
på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i Stavanger og på Bryne. Med bred kompetanse kan
vi yte den bistand som er nødvendig for, og etterspurt av, våre kunder.
Projure er medlem av Eurojuris Norge, som er en sammenslutning av 16 selvstendige
advokatfirmaer med over 100 advokater i hele Norge. Internasjonalt er Eurojuris det største
advokatsamarbeidet i Europa med kontorer i alle større byer. Samarbeidet innen Eurojuris
gjør oss i stand til å tilby lokal bistand over hele Norge og hele Europa.

Projure Advokatfirma DA
T: 51 85 84 00
E: stavanger@projure.no
A: Nedre Holmegate 30, Stavanger
www.projure.no
Du finner oss på LinkedIn og Facebook

KURS HØSTEN 2018
Oppfølging av varslingssaker

Omstrukturering –

– faktaundersøkelser

Arbeidsmiljølovens muligheter

Torsdag 4. oktober

og begrensninger

08:15-09:30

Torsdag 18. oktober

Stavanger

08:15-09:30

Sigrun Sagedahl

Stavanger
Guri Haarr og Ulrik Haukali

Vederlagsformat og betaling i

Aksjonæravtaler og forholdet

entrepriseforhold

til selskapets vedtekter

Torsdag 15. november

Torsdag 29. november

08:15-09:30

08:15-09:30

Bryne

Stavanger

Trond Bjørnsen

Malén Stølen og Per Bergstad

Nyheter i arbeidsretten

Nyheter i plan- og

Tirsdag 4. desember

bygningsretten

08:15-09:30

Vil bli satt opp våren 2019

Stavanger

08:15-09:30

Sigrun Sagedahl og

Stavanger

Benjamin Törnroos

Per Kristian Haaland

PROJURES ENTREPRENØRSKOLE
Offentlige anskaffelser
Torsdag 13. desember
08:15-09:30
Bryne
Trond Bjørnsen

