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KURSUSPROGRAM
Kursus for

advokater, advokatfuldmægtige, HR-medarbejdere og andre med interesse for emnet

Emne

Grundkursus (arbejdsret) med særligt udvalgt tema om illoyal konkurrence

Antal lektioner

7

Underviser

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind

Underviser CV

Martin Gräs Lind er advokat og ekstern lektor i arbejdsret inden for hvilket emne han også har skrevet en ph.d. afhandling.
Som underviser og forfatter inden for arbejdsret gennem en længere årrække og som advokat i en række arbejdsretlige
sager, har han opnået stor indsigt inden for området.

Dato

28. oktober 2021

Tidsrum

9.00 - 16.00

Sted

Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø

Pris

Kr. 2499,- excl. moms.

Formål
Grundkursus med særligt udvalgt tema om illoyal konkurrence.
Kurset henvender sig til generalistadvokaten/juristen som har ansættelsesforhold som et af dine arbejds- og rådgivningsfelter, og som ønsker en
ny introduktion/opdatering/vedligeholdelse eller som særligt ønsker nyeste praksis om og forståelse for det særligt udvalgte tema om grænserne
for tidligere medarbejderes konkurrence mod tidligere arbejdsgiver.
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Program
Arbejdsret 2021: Vigtigste regelsæt for praktikere samt dybdebehandling af emnet illoyal konkurrence mod tidligere arbejdsgiver og
virksomheders fiskeri af hinandens medarbejdere.
Del 1 Opdatering på mest relevante rådgivertemaer
Introduktion til arbejdsretten med praktisk orienteret vinkel, herunder ansættelsesretten og kollektiv arbejdsret.
Problemstillinger forbundet med ansættelsesforholdets etablering – oversigt med særligt fokus på rådgiverrelevante temaer.
Problemstillinger mens ansættelsesforholdet består - oversigt med særligt fokus på rådgiverrelevante temaer
Problemstillinger forbundet med fratræden, herunder regler for godtgørelser til særligt beskyttede medarbejdergrupper - oversigt med
særligt fokus på de rådgiverrelevante temaer.
Del 2 Illoyal konkurrence
Særligt emne af praktisk betydning, som gennemgås i dybden.
Henvendelser til tidligere arbejdsgiveres kunder.
Grænserne for illoyal konkurrence mod tidligere arbejdsgiver.
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Kollektivt anslag mod tidligere arbejdsgiver.
Når virksomheder fisker hinandens medarbejdere, nyeste status og praksis på jobklausuler og andre ansættelsesklausuler,
markedsføringslovens § 3 og lov om forretningshemmeligheder.
Forbudssager, herunder midlertidige forbud efter RPL kap. 40 og forbud efter markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder
i relation til rekruttering af medarbejdere.
Erfaringsudveksling/forum for spørgsmål om det problem, som du sidder med i praksis – og som du neutralt ønsker at drøfte in plenum.

