IMA FINLAND RY ON OSA KANSAINVÄLISTÄ
INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANTS
(IMA) -YHDISTYSTÄ, JOKA ON KORKEAN TASON
VERKOSTO JOHDON ASSISTENTEILLE.

Vuonna 1974 perustettu kansainvälinen IMA
on tällä hetkellä edustettuna yli 30 Euroopan
maassa sekä Turkissa ja Etelä-Afrikassa:
jäsenmäärä on noin 1600.
IMA FINLAND RY:llä, joka liittyi yhdistykseen
1975, on yli 200 jäsentä julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta. Tarjoamme jäsenillemme laadukkaan kotimaisen ja kansainvälisen verkoston
monimuotoisten tilaisuuksien ja koulutusten
merkeissä!
PÄÄTAVOITTEENAMME on ylimmän johdon
assistenttityössä tarvittavan ammatillisen
osaamisen, henkilökohtaisen kehittymisen ja
verkostoitumisen laaja-alainen ylläpito ja edistäminen. Lisäksi toiminnan tulee tukea ammatin
vaatimaa muuta yleissivistävää osaamista.
VISIOMME on koota suomalaisten yritysten
ja julkishallinnon ylimmän johdon assistenttien
verkosto ja tukea heidän ammatillista kehittymistä.
MISSIOMME on tarjota laadukkaita jäsentilaisuuksia, jotka lisäävät verkoston jäsenten
laaja-alaista yhteiskunnallista tietämystä ja
näkemystä.

MIKSI IMA
OLET osa maailmanlaajuista ammatillista ja henkilökohtaista
verkostoa ja vaikuttamassa sekä johdon assistenttien ammatin
että ammatillisen aseman kehittämiseen.
OPIT tuntemaan Suomen sekä eri jäsenmaiden kulttuuria ja
liike-elämää ja tapaat sekä verkostoidut jäsenistön kanssa,
jolla on laaja-alainen kokemus ja taitotaso.

IMA FINLAND RY TARJOAA JÄSENILLEEN
MONIMUOTOISIA TAPOJA VERKOSTOITUA
Yritysvierailut, tutustumista jäsenten työpaikoille
Koulutukset
Jäsenten väliset sparrausryhmät
Webinaarit, asiantuntijaluennot
Vierailut palveluntuottajien kohteissa
Kulttuuritapahtumat

IMAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TILAISUUDET

Hattujuhla
Jouluillallinen
After work –tyyppiset tapahtumat
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Tapahtumien ja tilaisuuksien lisäksi mm.:
Newsletters

Jäsenkyselyt

JÄSENEKSI
Lisätietoja jäsenyyden
hakemisesta sekä jäsentyöryhmän yhteystiedot löydät nettisivuiltamme IMA Finland
Membership-osiosta.

IMA Finland ry., puheenjohtaja: Elina Husa,
chairman@fi.ima-network.org • https://fi.ima-network.org/

Nettisivut

MITÄ IMA ANTAA MINULLE JÄSENENÄ?

I

MA:n parasta antia on äärimmäisen loistava
verkosto. Verkoston avulla oma työ helpottuu,
työskentely on tuloksellista ja hedelmällistä.
IMAlaisena on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan oman tilanteen mukaan, joko
rivijäsenenä tai vaikuttavissa tehtävissä hallitustai projektiluontoisissa rooleissa, joista yhtenä
haluaisin nostaa sparraustoiminnan.
Suosittelen lämpimästi!
Minna Gatford
Executive Assistant to
President & CEO and
Board of Directors,
Nokian Renkaat Oyj

M

inulle IMAssa on parasta sen jäsenet ja
toiminta. Olen solminut yhdistyksen koti- ja
ulkomaisissa tapahtumissa monia ystävyyssuhteita, saanut huipputasoista ammattiin liittyvää
koulutusta sekä viettänyt laatuaikaa samanhenkisten ihmisten kanssa.
IMA Finlandin tapahtumissa on käsitelty erilaisia
ylimmän johdon assistenttityöhön liittyviä asioita, jaettu tietoa ja kokemuksia, pohdittu työssä
kehittymisen mahdollisuuksia, ammatin arvostusta ja asemaa työmarkkinoilla sekä näihin vaikuttamisen keinoja. IMA:n jäsenluettelo on yksi
tärkeimmistä työvälineistäni. Antamalla vähän –
jäsenmaksun ja hiukan aikaani
– olen saanut aivan superhyviä ja yllättäviäkin elämyksiä.
Maija Roitto
Rehtorin assistentti,
Helsingin Yliopisto
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MA Finland antaa loistavan viitekehyksen
kommunikoida samantason kollegoiden kesken,
tutustua vierailujen muodossa Suomen tärkeimpien yritysten toimintaan sekä nauttia erilaisista
meille räätälöidyistä, korkeatasoisista tapahtumista kotimaassa
IMA:n kansaisinväliset tapahtumat (mm. vuosittaiset Training Day ja AGM) antavat mahdollisuuden tutustua muiden maiden kollegoihin ja
syventää tietoisuutta siitä kuinka upea
yhteisö tämä kaikenkaikkiaan
on. Suosittelen ehdottomasti
liittymään mukaan!
Paula Säisä
Senior Executive Assistant,
Telia Finland Oyj
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MA on minulle ainulaatuinen verkosto. Verkoston kautta voin sparrailla erilaisissa asioissa kollegoiden kanssa, oppia itse toisten tekemisistä
sekä jakaa saada tietoa monipuolisista asioista
maan ja taivaan väliltä. Verkoston kautta löydän
helposti muista yrityksistä oikeat yhteyshenkilöt,
kun siihen on tarve. Meillä on paljon mukavia
yhteisiä tapahtumia, tilaisuuksia & koulutusmahdollisuuksia. Kansainvälisen verkoston kautta on
ollut myös ilo päästä tutustumaan monikulttuuriseen joukkoon ammattilaisia. Ja mikä mahtavinta näin ”aikuisiällä”: IMA:n kautta olen saanut
jopa uusia sydänystäviä.
Ulla Tallgren
Executive Office Specialist,
Assistant to President & CEO
+ Assistant to SVP Legal,
Finnair Oyj
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MA-verkostoon toistakymmentä vuotta kuuluneena voin todeta, miten paljon haasteellisempaa ja myös tylsempää kaikki olisi ilman oman
ammattikunnan upeaa sparraustukea. Lisäksi
IMAlaisuus yhdistää toisilleen
vieraammatkin ja ”avaa ovia”
– kansainvälisestikin.
Arja-Elina Rantanen
Executive Assistant,
PA to President and CEO,
Kemira Oyj
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MAn kautta saamani verkosto on työni kannalta
vertaansa vailla. Joka päiväinen työnteko, yhteydenpito ja asioidenhoito helpottuu huomattavasti, kun viesteihin onkin vastaamassa IMAn
kautta jo ennestään tuttu henkilö. Johdon assistenttipiirit ovat Suomessa pienet ja siksi on
tärkeää ja hyödyllistä tuntea
alan avainhenkilöt.
Carita Kestilä
Executive Assistant,
to Timo Kairi & Ilkka Leppävuori & Kalervo Turtola,
Bain&Company

