NLP Business Practitioner
Opleiding voor professionele groei
Betere resultaten én meer plezier op je werk?
In 6 maanden leer je de skills!
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Communicatieve kracht
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Het opleidingsprogramma bestaat uit 6
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Extra: Individuele coachingssessie.

Opleidingsprogramma
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op www.irenevangameren.nl
Kijk voor actuele start- en trainingsdata
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Zet vandaag nog je eerste stap!
Telefoon: 06-21276409
E-mail: mail@irenevangameren.nl
www.irenevangameren.nl

