EY საქართველო გიწვევთ ტრენინგზე
„შრომის სამართლის სტრატეგიული საკითხები და
რისკები“

რას გთავაზობთ EY აკადემია?

ტრენინგის კოორდინატორი

ტრენინგზე განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს:

ნანა ხეცურიანი
Nana.Khetsuriani@ge.ey.com

საქართველოს შრომის კოდექსი:
► შრომითი ხელშეკრულების ფორმები, ვადები და არსებითი პირობები
► შრომის შინაგანაწესით განსაზღვრული საკითხები
► შრომითი ხელშეკრულების დადება გამოსაცდელი ვადით
► სამუშაოს ხანგრძლივობა და არსებული გამონაკლისები
► ცვლაში მუშაობა და გასათვალისწინებელი პირობები
► ზეგანაკვეთური სამუშაო და შესაბამისი ანაზღაურების განსაზღვრა
► შვებულების ფორმები, ანაზღაურება და გადატანა მომდევნო წლისთვის

შპს „EY საქართველო“
კოტე აფხაზის ქუჩა N44
ტელ: +995 (32) 215-88-11

►
►
►
►
►
►
►
►

შრომის ანაზღაურება
შრომითი პირობების დაცვა და უსაფრთხოების დარღვევით გამოწვეული ვალდებულება
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები
მასობრივი დათხოვნა
კოლექტიური ხელშეკრულებების დადება, მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები
ინდივიდუალური და კოლექტიური დავის განხილვა და გადაწყვეტა
გაფიცვისა და ლოკაუტის დროს წარმოქმნილი ვალდებულებები
დამსაქმებლის საგადასახადო ვალდებულებები საშემოსავლო გადასახადის ჭრილში

უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაქმება
► უცხოელის დასაქმებისას არსებული მოთხოვნები
► საიმიგრაციო ვიზისა და შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის წესები
► ექსპატრიანტი პერსონალის საგადასახადო ვალდებულებები და დაბეგვრის მექანიზმები საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის და ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებების მიხედვით
კანონპროექტი - საქართველოს კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ:
► კანონპროექტის სტატუსი
► დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება და საპენსიო ანგარიშის განხილვა
► საპენსიო სააგენტოს სტრუქტურა და უფლება-მოვალეობები
► საპენსიო აქტივების ინვესტირება, პენსიის გაცემა და დავების გადაწყვეტა
საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ:
► პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპები წესები
► მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირის უფლებები და მოვალეობები
► ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევის შემთხვევაში

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
Nana.Khetsuriani@ge.ey.com

კურსის განრიგი და ფასი
კურსი შედგება ერთდღიანი ტრენინგისგან (ჯამში 7 საათი) და ჩატარდება თბილისში, EY საქართველოს ოფისში.
კურსის ფასი შეადგენს 390 ლარს + 18% დღგ.
სპეციალურ 10%-იან ფასდაკლებას
შევთავაზებთ იმ კომპანიებს, საიდანაც
სატრენინგო პროგრამას ორი ან მეტი მონაწილე
დაესწრება.

თარიღი

ხანგრძლივობა

განსახილველი თემა

30/03/2018

10:00 – 17:00

შრომის სამართლის
სტრატეგიული საკითხები
და რისკები

 ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, პროგრამა გადავდოთ შემდეგი სატრენინგო სეზონისთვის, თუ





დარეგისტრირებული მონაწილეების რაოდენობა არ გადააჭარბებს დაწესებულ ზღვარს.
ენა: ქართული
იქნება ერთსაათიანი შესვენება, რომელზეც გიმასპინძლებთ EY საქართველო; ასევე
გათვალისწინებულია შესვენებები ყავაზე.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
სამიზნე აუდიტორია: იურისტები, HR მენეჯერები და სპეციალისტები

კურსს გაუძღვებიან:





გიორგი სვანაძე - (EY საქართველოს იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი),
მარიამ მაყიშვილი - (EY საქართველოს იურიდიული განყოფილების უფროსი კონსულტანტი),
ელენე სულხანიშვილი - (EY საქართველოს იურიდიული განყოფილების უფროსი კონსულტანტი)
ქეთევან ოთარაშვილი - (EY საქართველოს საგადასახადო განყოფილების კონსულტანტი)

სარეგისტრაციო ფორმა


სახელი და გვარი:



კომპანია:



მისამართი:



ტელეფონის ნომერი:



ელექტრონული ფოსტა:

 ვადასტურებ დასწრებას სატრენინგო კურსზე „შრომის სამართლის სტრატეგიული
საკითხები და რისკები“

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
Nana.Khetsuriani@ge.ey.com

