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עבודה

יחסי העבודה בין המעסיק והעובד הם חלק מרכזי בהצלחה של כל חברה. למעסיקים נדרש ייעוץ משפטי איכותי, מבוסס על ניסיון

מצטבר ומוכח על מנת להפיק מיחסי העבודה את המיטב, החל מתכניות תגמול תחרותיות על מנת למשוך את העובדים הטובים ביותר ועד

לכל נושא אחר הקשור ליחסי העבודה לאחר הצטרפות העובד לחברה.

צוות המחלקה מעניק ללקוחותינו שירותים משפטיים בכל תחומי דיני העבודה והתעסוקה הפרטיים והקיבוציים, לרבות ליווי שוטף, יצירת

הסכמי העסקה אישיים וקבוצתיים וייצוג בהליכים משפטיים בכל הערכאות. כמו כן, אנו מסייעים בבנייה, בעיצוב וביישום של כל סוגי

הגיוס, הפרישה, הרווחה, הטבות הנאה, הפיצויים ותוכניות התגמול, בשליטה בכל המסמכים הרלוונטיים, בהבטחת המשמעת במקום

העבודה תוך דגש תמידי על התאמת תכנית התמריצים לצרכיו הכוללים של המעסיק והכל תוך הצמדות לדין ותוך מתן פתרונות חדשניים

ויצירתיים.

תיקים מייצגים

ייצוג וייעוץ לעתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע”מ בכל הקשור לאספקטים משפטיים וניהוליים של דיני העבודה לרבות ייצוג

בתביעות משפטיות בבית הדין לעבודה (האזורי והארצי), סכסוכים קיבוצים, מתן חוות דעת מקצועיות להנהלת הרשת, הכנת

הסכמי עבודה לעובדים ועוד.

ייצוג וייעוץ למשביר לצרכן בתי כלבו בע”מ בכל הקשור לאספקטים משפטיים וניהוליים של דיני העבודה לרבות ייצוג בתביעות

משפטיות בבית הדין לעבודה ובבת משפט השלום ומתן חוות דעת מקצועיות.

 ייצוג וייעוץ חברת  זירוקס ישראל בע”מ בהליכי קבלה לעבודה, ניהול העבודה ופרישה, וכן במסגרת ייצוג בתביעות משפטיות
בבית הדין לעבודה.

  ייצוג וייעוץ ויעוץ מקיף למקפ”ת- מרכזים קהילתיים פתח תקווה וכן ייצוג בסכסוך קיבוצי שנמשך לאורך 3 שנים אל מול
ההסתדרות הכללית החדשה, במסגרתו נחתם הסכם קיבוצי חדש הנוגע לעובדי המתנ”סים בעיר פתח תקווה.

  ייצוג וייעוץ ויעוץ לרשת ניו פארם בע”מ בכל הקשור לאספקטים המשפטיים של דיני העבודה לרבות ייצוג בתביעות משפטיות
בבית הדין לעבודה.

ייצוג וייעוץ ויעוץ לקבוצת שטיר תערוכות וכנסים בינלאומיים בע”מ לרבות מתן חוות דעת משפטיות, ניסוח הסכמי העסקה

ופרישה, והדרכת ההנהלה בסוגיות המתעוררות בענייני זכויות עובדים.

ייצוג וייעוץ וייעוץ לעמותת נגישות ישראל בכל הקשור לאספקטים המשפטיים של דיני העבודה לרבות ייצוג בתביעות משפטיות

בבית הדין לעבודה.

On Track Innovations Ltd ייצוג וייעוץ בכל הקשור לאספקטים המשפטיים של דיני העבודה

 ייצוג וייעוץ אלקוברה בע”מ מתן חוות דעת משפטיות מקצועיות, עריכת הסכמי עבודה, הדרכת מחלקת משאבי אנוש,  ייעוץ
להנהלת החברה, עריכת הסכמי מעבר ועוד

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות עבודה, ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת www.zag-law.co.il או ליצור קשר:


