SUPPLY CHAIN GROUP
Vi erbjuder ett långsiktigt och ansvarsfullt samarbete där vi ger mervärde som
hjälper våra kunder att nå ökad konkurrenskraft genom inköp & juridik. Vi går
även in med ett personligt engagemang för att ge en positiv upplevelse i alla
relationer tillsammans med kunder och medarbetare.
Fredrik Vetander, VD på Supply Chain Group

UTBILDNINGAR MED VÅRA AFFÄRSJURISTER
FORTBILDA DIG INOM AFFÄRSJURIDIKENS GRUNDER MED OSS!
”Juridik är viktigt och är inte en kunskap som enbart ska finnas hos juristen. Vi kommer att ge
dig värdefulla verktyg och en ökad förståelse för olika juridiska problem.
–

Sen löser vi självklart problemen åt dig!”

TID FÖR NY KUNSKAP
Under rådande situation och inom ramen för korttidspermittering finns goda möjligheter att förkovra
sig och fortbilda sina kunskaper genom utbildningar. SCG Nordic har erfarenhet av att utbilda inom
affärsjuridik, bland annat hos Yrkeshögskolan, för studenter på Mälardalens högskola och genom
Inkubatorsföretag som Create Business Incubator samt självklart hos företag och organisationer.

UTBILDNING
Vi erbjuder utbildningar och utbildningspaket, allt ifrån lunchseminarium till hela kurser med
tentamen och intyg. Vi anpassar utbildningarna efter dina önskemål och efter dina behov. Nedan följer
ett axplock av exempel på utbildningar vi kan erbjuda dig;
1. Lunchseminarium – en timmas genomgång av valfritt juridiskt ämne med en timmas
frågestund efter utbildningen för de som vill stanna kvar.
2. Halv- eller heldagsutbildning – Affärsjuridikens grunder, avtalshantering och de vanligaste
fallgroparna inom avtalsrätten med frågestund och gruppuppgifter.
3. En hel kurs (motsvarande 20 yrkeshögskolepoäng) – En fullspäckad kurs inom
affärsjuridikens grunder där deltagaren lär sig grunderna och lär sig tillämpa dem i praktiken;
a) Affärsjuridikens grunder – En introduktion till juridiken business 2 business.
b) Avtalsrättens grunder – Kontraktsskrivning, legal efterlevnad och förhandling.
c) Köplagarnas grunder – Nationella & internationella köp och regleringen bakom dem.
d) Associationsrättens grunder – Företagsformerna och nack- samt fördelarna med dem.
e) Immaterialrättens grunder – Skydda idéer och förstå innebörden av sekretess.
f) Skadeståndsrättens grunder – Vad händer vid kontraktsbrott & hur kan du skydda dig?
g) Insolvensrättens grunder – Konkurs och företagsrekonstruktioner, vad är det?
h) GDPR och IT-rätt – Datalagring och teknologins påverkan på rätten och dess tillämpning.
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