#080383

#HRM

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VAKANTIEWETGEVING VAN A TOT Z

€ 242,00 incl. BTW

BEREKEN HET VAKANTIEGELD OF CONTROLEER WAT HET SOCIAAL SECRETARIAAT BEREKENDE

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Ook al doe je een beroep op een sociaal secretariaat dat het vakantiegeld berekent, toch moet je vragen van werknemers in verband met vakantiegeld kunnen
beantwoorden. Deze opleiding brengt je daarvoor de nodige kennis bij.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers die geconfronteerd worden met vragen over de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van de personeelsleden:
payroll- en HR-verantwoordelijken
medewerkers payroll en personeelsdienst
Of je nu de berekeningen zelf maakt of controleert wat het sociaal secretariaat voor je heeft berekend, op beide situaties gaat deze opleiding in.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je hebt een overzicht van de wetgeving in verband met de jaarlijkse vakantie en le hebt inzicht in de berekening ervan.
Je bent in staat eenvoudige berekeningen zelf te maken en minder eenvoudige berekeningen te controleren.
Je kunt vragen van werknemers over de vakantiewetgeving beantwoorden.

PROGRAMMA
Wie heeft recht op vakantie?
Vakantierechten voor voltijdse en deeltijdse werknemers
Hoe wordt het vakantiegeld berekend?
Berekening van het aantal vakantiedagen voor bedienden
Welk loon moet in aanmerking genomen worden?
Moet er vakantiegeld berekend worden op variabel loon?
Wat als de werknemer tijdskrediet, ouderschapsverlof enz. opneemt?
Wat gebeurt er als je werknemer nadien opnieuw voltijds gaat werken?
Vakantierechten bij wijziging van statuut
Hoe zit het met de betaling van het vakantiegeld?
Wat als je werknemer bij verschillende werkgevers gewerkt heeft?
Wat zijn de noodzakelijke attesten en de verplichte inhoud?
Wat zijn de knelpunten naar aanleiding van de nieuwe wetgeving?
Jeugd- en seniorvakantie: wat is dit en wie heeft er recht op?
Hoe kunnen jeugdvakantiedagen en seniorvakantiedagen worden aangevraagd en door wie?
Wanneer heeft een werknemer hier recht op?
Wat krijgt de werknemer uitbetaald?
Kan de werknemer vakantie overdragen naar het volgende jaar?
Wat met collectief verlof?
Is de werkgever verplicht de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen?

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#080383

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Provincie Antwerpen - Kamp C

T: 078/353 653

Britselaan 20

F: 050/403061

2260 Westerlo

Sofie@syntrawest.be

woensdag 11/12/2019

09:30

12:30

woensdag 11/12/2019

13:30

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
KMO: met de KMO-portefeuille recupereer je tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding neem je contact op met Kevin Labens op 078/353638 of
kevin.labens@sbm.be <mailto:kevin.labens@sbm.be>

DOCENT

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij de HR Dienstengroep Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding.
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