Drømmer du (stadig) om at blive klinikejer?
En efterfølger til NIKKB og SDU RIO-kurset
fra 2018:
Drømmer du om at blive klinikejer.

INDHOLD:
Hvis du går og har et ønske om at starte din egen
kiropraktorpraksis eller ønsker at være med i et
kompagniskab, kan administrative forhold fylde meget
og være en skræmmende størrelse.
For eksempel støder du nok på juridiske og økonomiske
spørgsmål i relation til finansieringskilder og selskabsformer,
og i den daglige drift vil økonomi, love og regler samt
personalehåndtering måske også fylde en del.

Med afsæt i fundamental teori og praktiske cases
inden for jura, økonomi og markedsføring, har du
nu mulighed for at få opdateret din viden om
administrative forhold forbundet med at drive en
kiropraktorpraksis.
Kurset henvender sig til alle.

Uanset hvor du står som kiropraktor, vil du få mulighed for at
blive klogere på den administrative praksis ved klinikdrift.
Kurset kan også være relevant for andet klinikpersonale,
som hjælper til i klinikkens daglige drift.
På kurset vil der blive brugt cases og eksempler fra det
virkelige liv samt quizzer.
Kurset er en videreudvikling af kurset fra 2019, som blev
afholdt i samarbejde med SDU RIO.
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MÅL:

FAKTA

Kursisten vil få indblik i og forståelse for økonomi, jura og
virksomhedsdrift samt personale- og markedsføringsjura.

UNDERVISERE:
Malene Raunholt, advokat og partner, Kielberg Advokater.
Malene er specialiseret inden for fast ejendom, herunder rådgivning i forbindelse med køb, salg og udvikling af ejendomme
samt erhvervs- og boliglejeret. Herudover beskæftiger hun sig
med køb og salg af virksomheder samt ansættelsesret.
Malene rådgiver både erhvervsklienter og offentlige
myndigheder.
Endvidere er Malene aktiv i flere forskellige netværk,
særligt inden for fast ejendom og er medlem af JUC’s
faglige netværk for køb og salg af erhvervsejendomme.
Malene har undervist som ekstern lektor i kreditsikring
på SDU.

SPROG

Dansk

UNDERVISERE

Malene Raunholt
Henrik Welinder		
Christian Højer Schjøler

KURSUSLEDER

Andreas Tøllner Christensen

FORM	Foredrag
DATO OG TID	Fredag den 28. februar 2020 kl. 9.00-17.00
Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.00-17.00
STED	SDU
Campusvej 55
5230 Odense M

Henrik Welinder, statsautoriseret revisor, Beierholm.
Henrik er statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet Beierholm. Henrik leder Beierholm i Odense, der har 30
medarbejdere. Henriks primære arbejdsopgaver er rådgivning
af den typiske, fynske virksomhed, herunder regnskab og skat
for en virksomhed fra ide, til opbygning og sluttelig afvikling til
ny ejer ved pensionering. Henrik er desuden ekstern lektor ved
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på SDU.

INDKVARTERING

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

PRIS (pr. person)
Kursus DKK 4.400,	Kursusprisen er inkl. forplejning
i løbet af dagen.

Christian Højer Schjøler, adjunkt, ph.d., cand.jur., lektor på
Juridisk Institut på SDU.
Christian er lektor på Syddansk Universitet, hvor han underviser, afholder kurser og forsker i arbejdsret med vægt på
antidiskrimination. Han blev ph.d. via en omfangsrig afhandling
omhandlende aldersdiskriminationsforbuddet og flere artikler
inden for samme område. Han er tidligere advokat med erfaring fra advokatkontorer og en arbejdsgiverorganisation.

Enkeltværelse kr. 775,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 488,Middag inkl. vin og kaffe kr. 612,TILMELDING

Senest fredag den 24. januar 2020

KOMPENSATION	Det er muligt at anmode om
kompensation for fredag
den 28. februar
REGISTRERING	Kurset registreres i kategorien:
Kommunikation: 16 timer
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