Studieresa Amsterdam
Inriktning HR och ledarskap
24-26 oktober 2012
Studieresa
Under studieresan kommer följande teman att tas upp:
- Arbetsmiljöfrågor
- Rekrytering / chefsstöd
- Ledarskap
- Medarbetarskap
- Rehabilitering

Program
Ni stannar tre nätter och har två dagars konferensprogram med studiebesök hos två av
Amsterdams viktigaste grannkommuner, där ovannämnda teman kommer diskuteras.
Ni gör även ett studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom
arbetsmiljöfrågor och ledarskap. I programmet ingår även en teamaktivitet, information
om Amsterdam och Holland samt en guidad tur.
I studieresan ingår:

•
•
•
•
•
•
•
•

Planering (research, kontakter m.m.), arrangemang och administration av
skräddarsydda studiebesök
Guide:
- Introduktion till Amsterdam och Holland - samhällsekonomiskt perspektiv
- Guidad stadstur med buss med erfaren guide
Holländsk- och svensktalande projektledare på plats under vistelsen
Transfer t.o.r. flygplatsen om ni landar samtidigt
Tre nätter på ett bekvämt, centralt beläget hotell
Transporter till och från studiebesök/en
Två luncher inkl. dryck
Tre middagar inkl. dryck
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Pris, kontakt och anmälan
Pris: 16 500 SEK per person exkl. moms. OBS! Flyg ingår inte i priset.
Anmälan görs till: kristin.lindgren@kompetensgruppen.se alt. telefon: 08-519 704 78
eller +34 66 157 12 68. Uppge namn, företag, kontaktuppgifter och fakturaadress i
anmälan. Anmälan är bindande. Ingen avgift vid avbokning tre månader innan
resedatumet, efter detta utgår en administrationsavgift på 15 %. Avbokning två veckor
innan resan görs ingen återbetalning, men resan kan tillskrivas en annan person.
Programmet startar den 24 oktober och deltagarna behöver därför vara på plats på
morgonen den 24 oktober. Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Sista
anmälningsdag 25 september 2012.
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