PROCEDURA REKRUTACYJNA CZŁONKÓW
Zgodnie ze Statutem oraz przyjętymi przez Stowarzyszenie wymogami:
1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zawodowo i we
własnym imieniu podejmują i wykonują działalność jako Interim Menedżerowie.
Warunkiem uzyskania Członkostwa Zwyczajnego przez Kandydata jest Rekomendacja
dwóch Członków Zwyczajnych SIM, którą można osiągnąć poprzez:
 Rekomendację pisemną Członka Zwyczajnego SIM po Rozmowie
Kwalifikacyjnej z Kandydatem oraz weryfikacji przedstawionych referencji
 Rekomendację pisemną Członka Zwyczajnego SIM dokonaną na podstawie
wcześniejszej współpracy zawodowej z Kandydatem
2. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które zawodowo i we
własnym imieniu rozpoczynają działalność jako Interim Menedżerowie oraz osoby
prawne, które świadczą usługi Interim Management lub wspierają ideę Interim
Management.
W przypadku braku doświadczenia Kandydata w realizacji projektów Interim Management,
istnieje możliwość uzyskania Członkostwa Wspierającego na podstawie jednej Rekomendacji
Członka Zwyczajnego SIM dokonanej po Rozmowie Kwalifikacyjnej z Kandydatem oraz

weryfikacji przedstawionych referencji.
Jednocześnie zgodnie z kryteriami opisanymi w Kodeksie Etycznym, Członek Stowarzyszenia
powinien spełniać następujące warunki:
 Posiadać doświadczenie kierownicze (zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektowe)
wraz z odpowiedzialnością biznesową
 Zakończył minimum jeden projekt o charakterze Interim Management
 Posiada referencje w zakresie realizowanych projektów
 Wypełnił Deklarację Członkowską oraz uzupełnił Profil Członka SIM
 Akceptuje Kodeks Etyczny SIM
 Przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacyjną minimum dwóch Członków SIM (w
przypadku Członkostwa Zwyczajnego)
Na podstawie udzielonych Rekomendacji, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o
przyjęciu Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych lub Wspierających.
W przypadku decyzji odmownej Zarządu, Kandydat może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego,
którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem
Zarządu, w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
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Poszczególne etapy procedury rekrutacyjnej:
I etap – Przesłanie przez Kandydata Formularza Zgłoszeniowego i aktualnego CV do weryfikacji
Wzór Formularza Zgłoszeniowego dostępny jest w formie elektronicznej na stronie SIM:
http://stowarzyszenieim.org/page/rejestracja-do-sim.
II etap – Rozmowa Kwalifikacyjna z Kandydatem prowadzona przez wskazanego przez Zarząd
Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym schematem. Rozmowa ma na celu
przybliżenie wzajemnych oczekiwań, motywacji Kandydata do włączenia się w działania
Stowarzyszenia, a także weryfikację doświadczeń zawodowych i interimowych Kandydata.
Kandydat, który potwierdza w trakcie Rozmowy Kwalifikacyjnej chęć przystąpienia do
Stowarzyszenia, podpisuje również Deklarację Członkowską.
III etap – Telefoniczna weryfikacja przedstawionych/wskazanych przez Kandydata referencji
prowadzona przez Zarząd lub wskazaną przez Zarząd osobę prowadzona według przyjętego
schematu.
IV etap - Zarząd SIM na podstawie Rekomendacji lub/i analizy Formularza Aplikacyjnego, CV,
oraz referencji podejmuje decyzję przyjęciu Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych lub
Członków Wspierających.
V etap - Przekazanie Kandydatowi informacji o decyzji Zarządu oraz „pakietu powitalnego”.
Nabycie praw członkowskich następuje po opłaceniu na rzecz Stowarzyszenia opłaty wpisowej
w wysokości 200 PLN oraz pierwszej rocznej składki członkowskiej w wysokości 500 PLN na
konto Stowarzyszenia. Opłaty te powinny być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania
informacji.
VI etap
Opcjonalnie - dedykowanie Shadow Managera, który wesprze wprowadzenie nowego Członka
w działalność SIM.
Załączniki:
1. Statut SIM
2. Prawa i przywileje Członków SIM
3. Korzyści dla Członków SIM
4. Formularz Zgłoszeniowy
5. Deklaracja Członkowska
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