ESCOLAS ASSOCIADAS

Master Class Internacional com a Maria Vaquero Diego é oferecida gratuitamente a
empresários e profissionais de Curitiba
Liderar a própria mente é o primeiro passo para liderar sua empresa, sua carreira e a própria trajetória
profissional. No dia 22 de novembro, às 19h, a ESIC Business & Marketing School oferece
gratuitamente a Master Class Internacional Lidere sua mente para liderar sua vida, com a especialista
em compensação e benefícios da ESIC Europa, Maria Vaqueiro Diego.

O

evento

fornecerá

aos

participantes

as

ferramentas

necessárias

para

gerar

relações

humanas satisfatórias no campo de trabalho e efetivamente liderar equipes, além de melhorar os
resultados a partir das oportunidades. A palestra abrange ainda a compreensão da importância dos
pensamentos e seu impacto na comunicação e também ensina a entender e desenvolver ferramentas
da inteligência emocional para gerenciar adequadamente as emoções e seu impactos.

Licenciada em Pedagogia pela Universidade de Salamanca e Master em Recursos Humanos, Maria
Vaqueiro Diego é especialista em Compensação e Benefícios pelo Centro de Estudos Garrigues,
Universidade Antonio Nebrija em Madrid; Titulada em Coaching e Inteligência Emocional pela
Faculdade de Economia e Empresa da Universidade de Salamanca. Trabalhou na área de Recursos
Humanos em empresas multinacionais do México e da Espanha e como docente em universidades da
Espanha, México, Venezuela, Marrocos e Brasil.

O evento acontece no auditório da ESIC e o investimento é um alimento não perecível para doação. As
inscrições podem ser feitas pelo site www.esic.br ou pelo telefone 0800 41 3742. É a oportunidade de
participar de uma Master Class Internacional sem sair de Curitiba.

Serviço:
Master Class Lidere sua mente para liderar sua vida
- Data: 22 de novembro de 2017 - quarta-feira
- Hora: 19h às 21h
- Local: Auditório ESIC Business&Marketing School - Estacionamento
- Endereço: Rua Padre Dehon, 814 – Hauer / Curitiba-PR.
- Investimento: alimento não perecível para doação
- Mais informações: www.esic.br ou pelo telefone 0800 41 3742
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