Villa KLM på Costa Blanca

KLM-Lahnstein eier en stor villa på Costa Blanca i Spania. Villaen ligger en liten biltur fra
byen Alicante i landlige omgivelser like utenfor den lille fiskerlandsbyen Villa Joyosa. Villaen
har plass til rundt 20 gjester i dobbeltrom, de fleste rom med eget bad, (totalt 10 baderom i
huset). Det er et eget stort svømmebasseng og en stor hage med ulike sydlandske blomster og
trær. Her kan du hente sitroner og andre ting rett fra treet. Like utenfor porten ligger et flott
turterreng med ett nettverk av stier som tar deg gjennom de spanske appelsinlundene. Det er
15 minutters gange til sjøen og stranda.
Regionen huset ligger i er rikt på historie, og her finnes muligheter for å besøke
koselige landsbyer i fjellene, eller den flotte stranda i Villa Joyosa sentrum. I området finnes
også flere badeland, fornøyelsesparker samt andre aktiviteter.
Her kan man feire runde år og begivenheter, eller reise på arbeidsseminarer og mye
mer. Pris fra kun 15 000 kr i uka (inkl. vask, sengetøy, håndklær og et godt utstyrt hus)
Les mer på www.klm-lahnstein.com eller våre facebooksider
Villa KLM er spesielt egnet til:
•
Store vennegjenger
•
Store familier
•
Teambyggingsturer
•
Mindre kurs og konferanser
•
Styremøter og ledersamlinger
•
Turer i forbindelse med seminarer, arbeidsopphold
og ulike prosjekter.
Kontakt: Jan Harald Kjærre     Tlf: 90098460       E-post: Kjaerre@online.no

Lederutdanning gjennom

KLM-Lahnstein arrangerer en rekke kurs og konferanser om tematikk relatert til ledelse,
helse og utdanning. Blant annet har vi utviklet en modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning i samarbeid med Universitetet i Agder. Eksempler på moduler er:
• Prosjektledelse
• Praktisk personalledelse
• Team og teamutvikling
• Kommunikasjon og samarbeid
• Forebygging og håndtering • Grunnleggende økonomiforståelse
   av konflikter
• Endringsledelse

Les mer på hjemmesiden www.klm-lahnstein.com og vår facebookside.
Kursene gir en unik mulighet til å formalisere og utvide egen lederkompetanse. Hver
modul består av 2 x 2 dager teori. Mellom disse delene har man praksis ved egen
arbeidsplass. Eksamen er en to dagers hjemmeeksamen. Ved bestått eksamen ved
Universitetet i Agder vil hver modul gi 5 studiepoeng. Etter fylte 25 år behøves det ikke
studiekompetanse for å ta kursene og alle kan melde seg på bakgrunn av realkompetanse.
Flere kurs kan settes sammen til en samlet praktisk rettet mellomlederutdanning. Vi
arrangerer kursene som åpne påmeldingskurs, eller vi kan komme til dere og avholde
kursene internt og skreddersydd etter deres behov.
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