
FÅ INSPIRATION
& SIDSTE NYE
VIDEN 

D E L T A G  I  Z E N E G Y S

N E T V Æ R K S G R U P P E R  

Bliv klogere på hvordan du optimerer

processerne i lønfunktionen og får mest

værdi ved brugen af Zenegy

Det sparer dig både tid og penge i form af den viden du kan trække på

hos dine netværkskolleger og samtidig understøtter det din faglige og

personlige udvikling. Et netværk er din egen hotline 24/7!

EN NETVÆRKSGRUPPE ER EN GOD INVESTERING!



Prisen for et medlemskab er kr. 475,- excl moms pr. måned med en 
bindingsperiode på 1 år ad gangen. 

For mere information eller tilmelding - besøg os på www.rigetnet.dk 
eller kontakt Chefkonsulent René Krieger Christensen på 51 22 43 54 / rc@rigetnet.dk

Som en del af netværket, kan du
forvente at øge din faglighed og dine
personlige kompetencer,
ligesom du får et fortroligt fristed, hvor
du kan få kvalificeret sparring på
de problemstillinger, som du støder på i
hverdagen. Rammerne skabes af en
erfaren chefkonsulent fra Rigét
Netværk, som har et bredt fagligt
kendskab til dit fagområde. 

Der afholdes 3 møder om året i
netværksgruppen, som finder sted i
medlemsvirksomhederne. Herudover
afholdes et årligt netværksseminar på
tværs af alle Zenegys netværksgrupper.

SÅDAN FOREGÅR DET

3 møder i din fortrolige netværksgruppe
1 årligt netværksseminar på tværs af alle netværksgrupper med deltagelse af
repræsentant fra Zenegy
Din egen hotline 24/7 - der er meget viden og inspiration at hente hos dine
netværkskolleger!

DET FÅR DU:

Overenskomster 
Personalejura
Optimering af lønprocesser
Skatteregler 
Levering af fejlfrie lønsedler

På hvert møde vil der være fokus  på
aktuelle udfordringer for
lønansvarlige som eksempelvis:

Desuden går vi hver gang "bordet
rundt", hvor du kan få sparring på
netop dine udfordringer eller dialog
omkring emner, du har brug for at
diskutere med ligesindede. Ligeledes
sættes der fokus på anvendelsen og
brugeroplevelsen af Zenegy.
Medlemmerne opfordres til at sparre
med hinanden mellem møderne.

I netværksgrupperne opstår et 100%
fortroligt frirum, hvor specifikke
udfordringer drøftes, og du kan søge
sparring udenfor din virksomhed og
opnå anderledes perspektiver på dine
udfordringer. 

STYRK DINE FAGLIGE

& PERSONLIGE 

 KOMPETENCER

Zenegy netværksgrupper er for dig,
der til daglig arbejder med Zenegy
som lønsystem i din virksomhed, og
med geografisk placering på
Sjælland.

MÅLGRUPPE


