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det er at være arbejdsgiver, så har du måske opdaget, at der er langt mere i det end selve ledelsesopgaven. Det
er ikke småting, du skal have styr på, og måske virker det afskrækkende i en grad, der giver dig lyst til at
lukke øjne og ører og anlægge en ”det går nok”-holdning. Det kan dog vise sig at være en rigtig dyr

beslutning – både økonomisk og menneskeligt. Ved at læse denne bog tager du et godt og ansvarligt skridt
som leder. Det vil nemlig sikre dig, at du ved præcis, hvad du skal være opmærksom på som arbejdsgiver, og
hvor du finder de oplysninger og den hjælp, du skal bruge i de situationer, du utvivlsomt vil komme ud for
undervejs. Du bliver sat ind i reglerne for bl.a. arbejdstid, orlov, barsel, forsikringer, ferie og feriepenge,

sygdom, medarbejdersamtaler og afsked. Bogen kan læses fra ende til anden som et vigtigt grundlag for dit
arbejde som leder, og den kan bruges som opslagshåndbog efter behov.
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