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Virksomheds- 
og Kompetencecenteret

Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Tel: 3330 2940
Mail: vkc@hk.dk

Du kan tilmelde dig til 
HK Inspiration på HK.DK 
i kursuskalenderen under 
fanebladet Job & Karriere 



23. JANUAR 17.00-20.00
HILLERØD
HVORDAN ER DET NU MED  
DE BARSELSREGLER?

Venter du dig? Måske er du eller din 
partner allerede på barsels- eller 
forældreorlov? Kom og hør om ret-
tigheder og regler i forbindelse med 
graviditet, adoption og barsel. Du er 
velkommen til at tage din ægtefælle/
partner og evt. jeres baby med. 

4. MARTS 17.00 - 20.00
DET SKAL DU VIDE OM  
DEN NYE FERIELOV

Sæt en aften af og bliv klogere på den 
nye ferielov. Har du eksempelvis hørt 
om principperne for samtidighedsferie? 
Den nye ferielov er endnu ikke trådt i 
kraft. Men på dette fyraftensmøde kan 
du blive meget klogere på, hvad loven 
kommer til at betyde for dig.

28. JANUAR 17.00 - 20.00
KOM OG FÅ STYR PÅ DIT  
DIGITALE TESTAMENTE

Få svar på, hvad der sker med din 
profil på Facebook, LinkedIn, dine 
billeder i iCloud og så videre, når du 
ikke længere er her. Du er velkommen 
til at tage din ægtefælle/partner med 
til dette arrangement. Vores samar-
bejdspartner tilbyder efterfølgende 
5 timers gratis juridisk hjælp til at 
oprette testamente med mere.

19. MARTS 17.00 - 20.00
HILLERØD
KOM OG FÅ STYR PÅ DIT  
DIGITALE TESTAMENTE

Få svar på, hvad der sker med din 
profil på Facebook, LinkedIn, dine 
billeder i iCloud og så videre, når du 
ikke længere er her. Du er velkommen 
til at tage din ægtefælle/partner med 
til dette arrangement. Vores samar-
bejdspartner tilbyder efterfølgende 
5 timers gratis juridisk hjælp til at 
oprette testamente m.m.  

5. FEBRUAR 17.00 - 20.00
SÅDAN STÅR DU STÆRKERE 
I DIN LØNFORHANDLING 

Hvad skal du forberede dig på, når du 
vil forhandle løn? Kan du overhovedet 
tillade dig at bede om mere i løn? Hvad 
er realistisk? Og hvad med personale-
goder? Kom til en aften i lønforhand-
lingens tegn.

9. APRIL 17.00 - 12.00
DEN STORE TECH-REVOLUTION 
- SÅDAN FORMER KINA VORES 
FREMTID

Kom og få et indblik i den hastige tek-
nologiske udvikling i Kina, og hvordan 
vi kan forvente, at udviklingen vil påvir-
ke vores fremtidige velfærd på godt og 
ondt. Kina er førende inden for blandt 
andet kunstig intelligens. Man kan for 
eksempel betale og åbne døre med sit 
ansigt i Kina.


