Den
eksterne
HR-afdeling

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder og tilbyder en bred portefølje
af rådgivning
Indledende due diligence
Vi fastlægger den eksisterende dokumentsamling og virksomhedens behov
Udarbejdelse og ajourføring
Herefter bistår vi med udarbejdelse og vedligeholdelse af ansættelseskontrakter og andre personalejuridiske dokumenter. Dokumenterne får et servicetjek hvert kvartal.
Vi bistår i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af personalepolitikker. Afhængig af virksomhedens behov aftales en kadence for dette.
Løbende rådgivning
Vi rådgiver om virksomhedens behov for at pålægge medarbejdere konkurrence- og kundeklausuler, vi udarbejder aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler og vurderer eksisterende klausuler samt regelsættet omkring betaling for og bortfald af klausuler.
Vi rådgiver også om diskrimination på grund af alder og handicap m.v. og
barsel, og andre former for orlov, med henblik på at undgå tvister, samt tilrettelægger omorganiseringer og afskedigelser uden at komme i konflikt med
regelsættene.

Bonusaftaler, der fungerer
Vi udarbejder- og rådgiver om bonus- og incitamentsprogrammer, og fastlægger i samarbejde med virksomheden de kriterier, der får medarbejderne
til at fokusere på virksomhedens vigtigste indsatsområder, og som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere baseret på juridiske, økonomiske
og skattemæssige overvejelser. Vi sørger for at opdatere og implementere
nye mål til bonusaftalen årligt.
Opsigelser
Vi bistår med gennemførelse af individuelle opsigelser, beregninger af udgifter hermed, undersøgelse af hvorvidt medarbejdere kan omplaceres, og udarbejder de nødvendige dokumenter. Vi sørger for, at der ikke sker fejl i forhold til lovgivning og kollektive overenskomster, sikrer at opsigelsen sker
med respekt for individet og virksomhedens værdier samt planlægning af
kommunikation.
Persondata i ansættelsesforhold
Bistand i forbindelse med udarbejdelse af persondatapolitik i forhold til medarbejdere og fastlæggelse af procedure til overholdelse af regelsættet.
Undervisning, opdatering og erfaringsudveksling med HR-afdelingen i
forhold til ny lovgivning og praksis
Vi afholder 2 årlige webinarer eller fysiske kurser og 4 årlige e-learningmoduler, så HR-afdelingen kan holde sig ajour med ny lovgivning, udvikling i
praksis og nye tendenser.
Ydelserne kan samles i en abonnementsordning.

Virksomhedens
Eksterne
HR-ressource

Det er fornuftigt med en ekstern juridisk ressource, der er fleksibel og ajour,
således, at HR afdelingen kan fungere
smidigt og professionelt.
Vi har i en årrække ydet bistand til direktion og personaleafdelinger.
Vi rådgiver om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten på specialistniveau og har bredt branchekendskab.
Vi har øje for effektiv og løsningsorienteret rådgivning og fører endvidere sager
for faglig voldgift, arbejdsretten, de almindelige domstole.

Mindre og mellemstore virksomheder har ofte
ikke en stor HR-afdeling – og det er heller ikke
nødvendigt. Medarbejdere, der er ansat i HR-afdelingen, skal både tage sig af rekruttering, uddannelse og sørge for at juraen holder.

Vi er et specialistkontor og har sjældent
interessekonflikt i forhold til at påtage os
opgaver for virksomheder i egenskab af
arbejdsgivere.
Vi har samarbejdsaftaler med andre rådgivere vedrørende eksempelvis persondata, udbudsret og fast ejendom.

Vi kan blandt andet yde bistand
og rådgivning til ledelse og personaleafdeling med:
•

Indledende Due Diligence

•

Udarbejdelse og ajourføring

•

Løbende rådgivning

•

Bonusaftaler

•

Opsigelser

•

Persondata i ansættelsesforhold

•

Opdatering i forhold til ny
lovgivning og praksis

•

Erfaringsudveksling med
HR
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