International Management Assistants (IMA)
IMA er et internationalt netværk af management assistants, der
fokuserer på faglig og personlig udvikling gennem netværk, virksomhedsbesøg, seminarer og konferencer. IMA er et netværk relateret til dit erhverv
uden nogen politisk eller faglig sammenhæng. IMA er pt. repræsenteret i
mere end 25 lande.

International Management Assistants Denmark (IMA Denmark)
IMA Denmark er den danske nationale gruppe af netværket, hvis medlemmer
kommer fra både større og mindre virksomheder i landet. I 2020 har vi lanceret
en region i vest, og kan dermed udbyde flere netværksmøder på begge sider af
Storebælt.
Som medlem af IMA Denmark får du mange fordele:

Bliv mere motiveret og inspireret
Du får mulighed for at møde kolleger og deltage i arrangementer, der dels kan bidrage som
et supplement til din efteruddannelse og personlige udvikling og dels give dig et fantastisk
netværk til vidensdeling. Du bliver motiveret til at blive endnu bedre til dit job - tænke mere
kreativt, gå nye veje og føle dig inspireret.

Pris for
medlemskab

Netværksmøder
Vores netværksmøder hostes af hoteller, business medlemmer eller medlemsvirksomheder.
Møderne organiseres af vores Møde & Eventgruppe, som sørger for, at emnerne er relevante
for os. Ofte har vi også en foredragsholder eller en rundvisning. Derudover afholdes der
en årlig generalforsamling og middag.
Læs mere om vores møder på www.dk.ima-network.org/events

Det koster 1.900 kr. årligt,
og 300 kr. i indmeldelsesgebyr.
Du kan indmelde dig via
dk.ima-network.org

Stort internationalt netværk
Du får adgang til en medlemsdatabase for alle medlemslandene, som kan bruges
hvis du får brug for assistance ved et arrangement i et af medlemslandene, eller
måske bare nogle oplysninger af mindre officiel karakter. Eller du kan kontakte
dine netværkskolleger gennem sociale medier.

En årlig international konference og Training Day
Hvert forår og efterår afholdes hhv. en Training Day og en international
konference i et af medlemslandene. Emnet er altid relevant for vores erhverv,
og der lægges et stort arbejde i at finde inspirerende talere og anerkendte
engelsksprogede trænere, og du modtager et bevis for deltagelse. Ikke mindst
er disse events en glimrende mulighed for at udvide dit netværk globalt.

Deltag som gæst
Du har mulighed for at
starte med at blive
inviteret til vores møder
som gæst. Skriv dig på
gæstelisten via hjemmesiden dk.ima-network.org
under events.

IMA Online Academy
Udover fysiske møder og events afholdes der jævnligt online webinars. Emnerne er af
forskellig karakter, og man tilmelder sig blot via hjemmesiden.
Læs mere om online webinars på https://www.ima-network.org/online-academy.

Pris for
netværksmøder
Et netværksmøde koster
350 kr. for medlemmer.
Du kan deltage som gæst én
gang til 350 kr., og få beløbet
refunderet ved en efterfølgende indmeldelse.
Deltagelse i yderligere møder
som gæst koster 450 kr.

Følg med i udviklingen nationalt og internationalt
Netværket giver dig mulighed for at følge med i udviklingen indenfor vores fag både
nationalt og internationalt - og det er billigere end kurser. Der udsendes nyhedsbreve,
både nationalt og internationalt, og IMA er repræsenteret på de sociale medier både
nationalt og internationalt.

Fordele gennem netværkssponsorer
Vores netværkssponsorer ’business medlemmer’ deltager i IMA møder, ligesom medlemmer
gør. Både de og vi nyder godt af at lære hinanden at kende ganske uforpligtende. Men business
medlemmer vil til gengæld altid være klar med et godt tilbud til medlemmerne.

Læs mere på:
dk.ima-network.org
ima-network.org

