Utbildningar inom affärsjuridik med SCG Nordics affärsjurister
1. Avtalsrättens grunder – att skriva, tolka och läsa avtal
Vi går igenom grunderna av avtalsrätten i syfte att lära hur man läser ett avtal och vilka
fallgropar man ska se upp för. Utbildningens syfte är att åhöraren ska få enkla verktyg för
att underlätta och avdramatisera komplexiteten kring kontraktsskrivning/-läsning.
2. Köplagarnas grunder – vad skillnaderna är mellan den svenska köplagen och
internationella köplagen (CISG)
I denna föreläsning belyser vi skillnaderna och riskerna med att byta mellan köplagen och
CISG utan att göra reglerar i avtalet. Vi går också igenom hur köp går till samt vad man
ska tänka på vid köp av tjänster och specialköp.
3. Standardklausuler i leverantörsavtal – avancerad fördjupning inom GTC
En mer avancerad utbildning som går på djupet inom standardavtal och vikten av att
komplettera standardavtal med specifikt kontrakt. Efter utbildning ska lyssnaren fått
bättre förståelse för vilka villkor som måste kompletteras genom avtal.
4. Att arbeta aktivt med juridiken i ditt arbete – hur du kan underlätta ditt arbete genom
struktur och kontroll med stöd av juridiska verktyg
Vi går igenom hur du på såväl individ- som teamnivå kan arbeta aktivt med juridiken för
att skapa kontroll. Vi belyser bland annat vikten av kontraktschecklista,
kontraktskalender och att se avtal som ett levande dokument. Syftet är att öka
individens kontraktuella arbete genom struktur och kontroll.
5. Vi skräddarsyr enligt dina önskemål – valet är fritt
Vi tar i samråd med er fram en skräddarsydd utbildning efter era behov. Exempelvis:
utbildning om er interna avtalsmall och vad man ska tänka på, ny lagstiftning på
marknaden som påverkar er, vad händer om motparten går i konkurs, hur tvister
fungerar och hur de löses, m.m.
Alla våra utbildningar går att flexibelt anpassa omfång på. Vi erbjuder allt från kortare
lunchseminarium till halvdagarspass och även hela kurser med intyg samt diplom. Juristerna
anpassar svårhetsgraden efter mottagarnas kunskaper och stannar alltid kvar för frågor.
Nedan följer priser för utbildning:
1. Lunchseminarium → 1 timmas utbildning där juristen stannar kvar för frågor i en timma
efter utbildning. 3 997 SEK exkl. moms.
2. Halvdagsutbildning → 3 till 4 timmars utbildning där juristen stannar kvar efter avslutad
utbildning för frågor. 8 997 SEK exkl. moms.
3. Kurs med diplom → Flerdagarsutbildning för djupare förkovring, pris tas fram för
situation och tillfälle. Exempel: 3 dagars workshop för utvecklingsdagar 19 997 SEK exkl.
moms.
4. WORKSHOP → Alla våra utbildningspaket går med fördel att komponera till en
workshop med diskussionsseminarium och uppgifter i smågrupper. Priser enligt
punkterna 1–3 ovan.
5. TEAM BUILDING → Utbildningar som lämpar sig utmärkt för temadagar med kollegor.
Priser enligt punkterna 1–3 ovan.
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