PROCEDURA REKRUTACYJNA CZŁONKÓW SIM

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SIM
Zgodnie ze Statutem oraz przyjętymi przez Stowarzyszenie wymogami:
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawione 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 pozyskać poprzez:
A.
Rekomendację pisemną członka zwyczajnego SIM po rozmowie kwalifikacyjnej z
Kandydatem oraz weryfikacji przedstawionych referencji, i/lub
B.
Rekomendację pisemną członka zwyczajnego SIM dokonaną na podstawie wcześniejszej
współpracy zawodowej z Kandydatem
Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione 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 udzielonej po rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem oraz weryfikacji
przedstawionych referencji.
Jednocześnie zgodnie z kryteriami opisanymi w Kodeksie Etycznym, członek stowarzyszenia powinien
spełniać następujące warunki:
 Posiada doświadczenie kierownicze (zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektowe) wraz z
odpowiedzialnością biznesową.
 Zakończył minimum jeden projekt o charakterze Interim Management (dotyczy członków
zwyczajnych).
 Posiada referencje w zakresie realizowanych projektów (dotyczy członków zwyczajnych).
 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.

ETAPY PROCEDURY REKRUTACYJNEJ:
Etap 1 zgłoszenie
1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy on-line:

https://goo.gl/forms/aP4XoCcI628L5YSB3 ;
2. Kandydat przesyła aktualne CV na adres rekrutacja@stowarzyszenieim.org z dopiskiem w
temacie maila “Zgłoszenie nowego członka SIM”;
3. Kandydat uiszcza opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł na konto:
Volkswagen Bank nr 77 2130 0004 2001 0488 9721 0001.
Uiszczenie opłaty upoważnia dodatkowo do wzięcia udziału w szkoleniu “Wprowadzenie do Interim
Management”. Terminy szkoleń dostępne są na stronie SIM w Kalendarzu
(www.stowarzyszenieim.org/kalendarium).

Etap 2 weryfikacja
1. SIM weryfikuje wymogi formalne.
2. SIM weryfikuje rekomendacje (w przypadku braku rekomendacji członków
SIM, organizowane jest spotkanie z jednym lub dwoma członkami, którzy mogą w jego
wyniku udzielić rekomendacji).
3. SIM weryfikuje referencje.

Etap 3 przyjęcie w poczet członków
1. Zarząd SIM przesyła informację o przyjęciu w poczet członków.
2. Kandydat uiszcza składkę członkowską w terminie 21 dni od otrzymania informacji o przyjęciu
w poczet członków.
3. SIM przekazuje kandydatowi w ciągu 7 dni od uiszczenia pierwszej składki członkowskiej:
 “Pakiet powitalny” - Zestawy informacji “na start” dla nowych członków.
 Hasło dostępu do wewnętrznych zasobów informacyjnych SIM.
 Dostęp do pakietu innych narzędzi adresowanych dla członków Stowarzyszenia (tzw.
“ŚCIEŻKA ROZWOJU IM”).

UWAGI
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.
W przypadku osób, które uczestniczyły w płatnym warsztacie Wprowadzenie do Interim
Management przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej i złożą prawidłowy i kompletny
Formularz Zgłoszeniowy w ciągu 8 tygodni od udziału w warsztacie, opłata za warsztat zaliczana jest
na poczet opłaty rejestracyjnej. W takim wypadku kandydat uzupełnia tylko wpłatę rejestracyjną do
wysokości 200 zł.

LINKI
1. Statut SIM http://stowarzyszenieim.org/statut
2. Kodeks etyczny SIM http://stowarzyszenieim.org/kodeks-etyczny
3. Lista praw i przywilejów Członków SIM
http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/rekrutacja/PRAWA%20_I_PRZYWILEJE
_CZLONKOW_SIM.pdf
4. Lista korzyści dla Członków SIM http://stowarzyszenieim.org/korzysci-z-czlonkostwa
5. 4. Formularz Aplikacyjny https://goo.gl/forms/aP4XoCcI628L5YSB3
6. 5. Deklaracja Członkowska
http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/2016/Rekrutacja/DEKLARACJA%20CZL
ONKOWSKA.pdf

