TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN SỰ HÀNG ĐẦU

Chương trình đào tạo

PROFESSION

ÁP DỤNG LUẬT
LAO ĐỘNG TRONG
DOANH NGHIỆP

Trung tâm đào tạo Nhân sự

Thông tin chi tiết
chương trình đào tạo

Khóa học thiết kế dành cho
Nhân viên hành chính nhân sự, Chuyên viên nhân sự
Trưởng phòng Nhân sự cần nắm rõ cách áp dụng luật lao động
Cấp quản lý có trách nhiệm đàm phán về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật nhân viên

Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên là những Chuyên gia/Giám đốc Nhân sự, có nhiều năm thực
hành công tác nhân sự tại các doanh nghiệp, luôn tận tâm và sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm thực tiễn với học viên.

Phương pháp đào tạo
Giảng viên đưa ra tình huống thực tế và tạo nhu cầu học.
Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Trên cơ sở những khám phá và những trải nghiệm thực hành của học viên, giảng viên
đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách
làm để áp dụng hiệu quả vào công việc.

Mục tiêu đào tạo
Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:
Giải thích đúng những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động và áp dụng pháp luật lao động
một cách “dĩ bất biến ứng vạn biến” vào các tình huống nhân sự.
Áp dụng phù hợp những kinh nghiệm vào việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp
đồng lao động, kỹ luật lao động.
Tránh được rủi ro về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và thúc đẩy
hành động phù hợp pháp luật lao động tại Doanh nghiệp.

Thời lượng đào tạo
04 buổi tương đương 12 giờ đào tạo. Vào các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5.

Trung tâm đào tạo Nhân sự

Nội dung chi tiết
chương trình đào tạo

Môn học
Áp dụng luật lao động trong doanh nghiệp
Những vấn đề pháp lý về:
-Thử việc
-Giao kết Hợp đồng lao động
-Thực hiện Hợp đồng lao động
-Chấm dứt Hợp đồng lao động
Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động và hệ quả
Chấm dứt Hợp đồng lao động do tái cơ cấu tổ chức
Pháp lý về kỷ luật lao động
Giải đáp các thắc mắc pháp lý về áp dụng Luật lao động
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PROFESSION
-“Kim chỉ Nam của chúng tôi là ba chữ thực:
Thực tiễn, thực học và thực chất”BCC Corp.
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