Nyhedsbrev 29. maj 2018

Spændende mediatoraktiviteter - SE HER
NYT om aktiviteter
Soft skills in Mediation den 11. - 12. juni 2018
The power of ”The moment” for mediators and managers in the age of disruption.
En unik mulighed for at få to australske eksperters bud på, hvordan du kan udvikle dine mediationsevner.
Der vil være fokus på, hvordan du:

•
•
•
•

forbliver i nuet
bruger og lytter til din intuition
udnytter tid og sted
bruger mediation/mindfulness

Workshoppen er for både for erfarne og nybegyndere.
Læs mere her
BEMÆRK Specialpris for medlemmer af Danske Mediatoradvokater – kr. 7.500 ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist på fredag den 1. juni 2018. Gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Mediation og mægling i erhvervssager
Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Og
hvordan skaber du aktivt værdi for klienten under processen? Gennemgang af fif og fælder.
Danske Mediatoradvokater, Mediationsinstituttet og Danske Advokater udbyder i samarbejde 3- timers kursus, 3 forskellige
steder i landet:

•
•
•

30. august i Ålborg Læs mere her
20. september i Fredericia Læs mere her
25. september i København Læs mere her

Mediatoruddannelsen – Byg

Danske Advokater udbyder Mediatoruddannelsen, rettet mod byggeri til gennemførelse i efterår 2018/forår 2019. Perioderne
for de 3 moduler er:
Modul 1
Modul 2
Modul 3

15. – 16. november 2018
14. – 16. januar 2019
25. – 26. februar 2019

Måske du kan være interesseret i at deltage på denne særlige BYG-version, eller måske du har en kollega i dit netværk, som
kunne have glæde af at deltage i dette målrettede forløb?
I givet fald er du meget velkommen til at sende en mail til Danske Advokater, Eva Horskjær, eho@danskeadvokater.dk.

Netværksmøde, København - HUSK tilmelding!
Foreningens næste netværksmøde i København finder, som nævnt tidligere, sted onsdag den 6. juni i Admiral Gjeddes Gaard,
Store Kannikestræde 10A, 1169 København K.
Der er stadig ledige pladser. Tilmelding.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Danske Mediatoradvokater

