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Ţările de Jos
Această secțiune vă ajută să găsiți un mediator în Țările de Jos.
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea
contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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Cum puteți găsi un mediator în Țările de Jos
Institutul de Mediere din Țările de Jos (NMI) menține o bază de date accesibilă publicului și care cuprinde informații referitoare la toți mediatorii calificați. De
asemenea, se oferă informații independente și asigurarea calității în ceea ce privește medierea și mediatorii la nivel național.
Mediatorii înregistrați sunt instruiți și calificați pentru a acționa în calitate de mediatori, în conformitate cu normele de mediere, luându-și angajamentul de a
respecta Sistemul de Asigurare a Calității al NMI.
Puteți accesa Registrul Mediatorilor NMI ori de câte ori este necesar.
Este accesul la registrul mediatorilor gratuit?
Da, accesul este gratuit.
Cum puteți căuta un mediator în Țările de Jos
Registrul poate fi consultat folosind diferiți parametrii de căutare. De exemplu, puteți căuta un mediator cu experiență într-un anumit domeniu sau care
activează într-un anumit sector.
Linkuri relevante
Institutul de Mediere din Țările de Jos
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