Nyhedsbrev 3. april 2017

Forårsarrangementer
Vi håber meget at se dig til netværksdag den 27. april kl. 13-17. Som oplyst i nyhedsbrevet den 6. marts byder vi
velkommen til det første netværksarrangement efter netværksdagen på Trinity den 2. december. Hvis mediation skal ud over
rampen, er der bug for, at flere af alle os, der er uddannede mediatoradvokater, arbejder sammen for at udbrede den gode
måde at løse konflikter.
Vi kan rykke noget i fællesskab og via netværk. Skynd dig derfor at tilmelde dig til den 27. april på mail til
eho@danskeadvokater.dk. Anfør ved tilmeldingen hvilket område, du har mest med at gøre i dit daglige arbejde:
Familie/privat, Erhverv, Byggeri eller Forsikring/erstatning, da vi opdeler os i workshops efter område, som vi gjorde på
Trinity.
Arrangementet faciliteres af Susie Lynge fra Netværksakademiet, som vil klæde os på til vores rolle som ambassadører for
mediation i Danmark og give os indspark til, hvordan vi hver især kan medvirke til at få sat mediaton på dagsordenen.
Vi får indblik i strategisk networking - en professionel erhvervskompetence, som både kan bruges til at fremme mediation og i
vores daglige arbejde som mediatorer og advokater. Susie Lynge kommer bl.a. ind på:






De 3 former for networking - operationelt, personligt og strategisk
Sådan bygger du et effektivt og værdiskabende netværk
Netværkstyper – dine styrker og svagheder
Læg en klar strategi for netværkspleje af dine vigtigste relationer

Der stilles skarpt på, hvad der skal til for at skabe resultater gennem netværk, udfordringerne og barriererne i forhold til tid,
personlige styrker og svagheder, og hvad der skal til for at få endnu mere værdi ud af netværk.
Sted: Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater
Pris: Gratis
Tilmelding: På tilmeldingsformular. Anfør ved tilmeldingen, hvilket område, du har mest med at gøre i dit daglige arbejde:
Familie/privat, Erhverv, Byggeri eller Forsikring/erstatning
Vi minder også om tilmelding til generalforsamling den 18. maj kl. 13-17 efterfulgt af tapas og vin. Se mere i nyhedsbrevet
fra 6. marts og tilmeld dig her.
Der er også stadig pladser til gå-hjem-møde den 4. april kl. 15-18 i Aarhus. Se mere i nyhedsbrevet fra 6. marts og tilmeld
dig til eho@danskeadvokater.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Mediatoradvokater

