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Píndola resolutiva 16: Conflictes. Parlem-ne?
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La postura de l'Anna és acomodatícia. Està evitant un enfrontament i intenta mantenir la bona relació. N
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S'ha de tenir en compte que tots dos han de ser capaços i han de tenir la possibilitat d'expressar

Coneix com treballem a GREC: resolució creativa de problemes
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Oferim formació, suport, ajuda tècnica.
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Ser dona pot ser un avantatge competitiu?

"El que l'economia necessita ara és un conjunt completament diferent d'habilitats: es necessita intel·lig

Hanna Rosin
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GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc

Si has rebut aquest e-mail per error o desitges donar-te de baixa respon aquest e-mail amb l'assumpte "

Consulta
Vols rebre'l

tots els butlletins
al teu email?

Vols ser de GREC?
Avantatges de ser GREC

Vols conèixer el

bloc de GREC ?
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Segueix-nos a

facebook !

Segueix-nos a

twitter !
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