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Edelläkävijyys

Yhteisöllisyys

Työn ilo
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Kasva kanssamme
HENRY ry on henkilöstöalan ja johtamisen ammatillinen
verkosto, jonka tavoitteena on luoda parempaa työelämää,
edistää vuoropuhelua ja kannustaa uudistumiseen.
Olemme Suomen suurin ja tunnetuin HR-alan yhteisö,
jossa jaetaan ja kehitetään omaa ammattiosaamista.
Edistämme suomalaisten yritysten ja organisaatioiden
kilpailukykyä kehittämällä työyhteisöjen tuloksellisuutta,
hyvinvointia ja uudistumiskykyä. Toimimme aktiivisesti
kotimaisissa ja kansainvälisissä henkilöstöammattilaisten
verkostoissa.
Tarjoamme yli 3 000 aktiiviselle jäsenellemme uudistuvaa
ja innovatiivista osaamista, hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä ainutlaatuisia jäsenetuja.
Ihmisten kanssa huipulle!

Humane
resources
suorahaku • rekrytointi • henkilöarviot • coaching • OPC

hrsadvisors.fi

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki

henry@henry.fi
www.henry.fi

TOIMINTA
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Työn ja tulevaisuuden kohtaamispaikka
HENRY on yhtä kuin sen jäsenet. Toimintamme on
verkostomaista ja teemme paljon yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa. Järjestämme jäsenillemme viikoittain mielenkiintoisia jäsentilaisuuksia. Suosituimpiin
tapahtumiimme kuuluu mm. webinaareja, asiantuntijaseminaareja, lukupiirejä, tietoiskuja ajankohtaisista
aiheista sekä yritysvierailuja.

Teema- ja alueverkostot
HENRYn jäsenet ovat osaavia HR-ammattilaisia ja noin
80 hengen joukko ympäri Suomea on mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia joka vuosi. Teemaverkostot
ovat valitun teeman ympärille kokoontuneita aktiivisia
ryhmiä, joiden tavoitteena ja yhdessä oppiminen ja jäsenten välinen vuorovaikutus.
Alueverkostoja on suurimmissa kaupungeissa ja ne
muodostavat HENRYn valtakunnallisen toiminnan
ytimen. Alueverkostot tarjoavat aktiivisen ammatillisen yhteisön ja erilaisia tapahtumia ympäri Suomea.
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HENRY Fellows
Ylimmälle HR-johdolle tarkoitettu HENRY Fellows
tarjoaa ainutlaatuisen ammatillisen verkoston kokeneille
ja vaativissa HR-tehtävissä toimiville henkilöille.

HR-alan työpaikat
Kun etsit uusia haasteita tai uusia osaajia niin HENRYn
kautta löydät kiinnostavimmat HR-alan työpaikat ja
parhaat osaajat.

saranen.fi

Osaamisen asialla.
Autamme yrityksiä kasvamaan ja ihmisiä uusiin töihin.

Toimimme rekrytoinnin ja uudistumisen kumppanina, tukena vähennystilanteissa,
sekä yksilöiden urien suunnannäyttäjänä.

JÄSENYYS
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Liity
HENRYn
jäseneksi
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Henkilöjäsenyys
Henkilöstöalan tai johtamisen ammattilaisena voit
hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenyys on henkilökohtainen.
Kannatusjäsenyys
Myös yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksemme ja tukea hyvää suomalaista henkilöstöjohtamista.

Oppilaitosjäsenyys yliopistoille,
ammattikorkeakouluille ja muille
oppilaitoksille
Opiskelijat pääsevät mukaan HENRYn ammatilliseen
verkostoon, mikäli oma oppilaitos on liittynyt HENRYn
oppilaitosjäseneksi ja opinnot liittyvät henkilöstöalaan
tai johtamiseen.

Lue lisää osoitteessa www.henry.fi/jasenyys.

JÄSENEDUT
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Jäsenyys
kannattaa
Jäsenemme saavat monia rahanarvoisia ja hyödyllisiä etuja. Etujen myötä
voit lisätä ammattiosaamistasi ja pysyt ajan tasalla henkilöstöalan uusista
tuulista.
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Etujamme:
• Suomen suurin henkilöstöalan ja johtamisen yhteisö
• maksuttomat jäsentilaisuudet
• HENRY Akatemian jäsenetuhintaiset koulutukset
• jäsenetuhintaiset tapahtumat Suomessa ja ulkomailla
• henkilökohtainen jäsensivusi, johon kertyy osallistumisien
perusteella oma koulutusrekisterisi
• säännölliset jäsentiedotteet ja uutiskirjeet
• Työn Tuuli -julkaisu
• lukuisat muut jäsenedut ja -alennukset

KOULUTUS
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HENRY Akatemia
HENRY Akatemia on henkilöstöalan ja johtamisen
tarpeisiin suunniteltu koulutustarjooma, jossa
on aina ajankohtaiset teemat ja huippuluokan
kouluttajat. HENRYn jäsenenä pääset koulutuksiin
jäsenetuhinnalla. HENRY Akatemian sertifikaatit ovat
hyvä tapa kertoa oman osaamisesi kehittämisestä ja
ylläpitämisestä.

HRx-konferenssi
HRx on HR-alan oma konferenssi, jossa kohtaavat
alan päättäjät, asiantuntijat sekä kumppanit.

Pelillä parempaa ja
osallistavaa koulutusta
– Seppon avulla
Innosta I Aktivoi I Motivoi I Pelillistä
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Henkilöarvioinnit | Rekrytointipalvelut | Johtamisen kehittäminen
Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet | Tutkimustyö
www.psycon.fi

@Psycon Corporation

@PsyconOy

@PsyconOy

Psycon on rekrytoinnin tukeen, psykologisiin henkilöarviointeihin ja johtamisen kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö.

VAIKUTTAMINEN
IN ENGLISH
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Hankkeet
Olemme aktiivisesti mukana työelämää ja
työhyvinvointia kehittävissä hankkeissa.
Olemme haluttu ja osaava kumppani hankkeiden
toteuttamiseen ja teemme yhteistyötä yliopistojen,
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän
kehittäjien kanssa.
Pro gradu -kilpailu
Vuosittaisessa, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa järjestetyssä pro gradu –kilpailussa palkitsemme
vuoden parhaan henkilöjohtamisen alalta tehdyn pro
gradu -tutkimuksen.

Työn tuuli -verkkojulkaisu
Julkaisemme Työn tuuli -verkkojulkaisua kahdesti
vuodessa ja siinä tuomme asiantuntijoiden ja
tutkijoiden artikkelit ajankohtaisista teemoista
kaikkien työelämän kehittämisestä kiinnostuneiden saataville.
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Lataa ilmainen
opas Finlan
nettisivuilta.

IN ENGLISH
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HENRY – the most attractive
HR arena in Finland
HENRY is the most attractive arena for HR professionals
and leaders with more than 3000 individual members
and more than 100 corporate members.
We pride ourselves for being the network of networks,
having activities across Finland through our local
branches, and embracing all aspects of people management through our thematic chapters. We are also the
forerunners in providing digital services to our members.
We believe that the knowledge, competencies, and ideas
are vested with our members and each year more than
80 active HENRY members are engaged in organising
and supporting our activities.
Our annual flagship event HRx, co-organised together
with the leading provider of events and trainings for
professionals in Finland, brings together HR executives
as well as national and international top speakers and
influencers. HRx offers a premium meeting place for HR
executives and the most interesting and relevant service
providers.

HENRY Academy is a brand for our cutting-edge trainings that we organize together with a leading training
provider. As our member you will enjoy special prices on
highly recommended trainings and certifications.
We organise weekly seminars/webinars in order to bring
the latest insights and hands-on experiences on different
topics relevant to HR professionals and leaders.
HENRY´s International Chapter focuses on topics interesting for our English-speaking audience.

International co-operation
HENRY is a member in several international and global
associations and networks active in people management, training and development.
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Taitotalo varmistaa asiakkaidensa
liiketoimintalähtöisen osaamisen
Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa
vaikuttavaa osaamista, joka tuottaa tulosta.
Koulutamme suurella sydämellä!

TAITOTALO = AEL + AMIEDU

Taitotalo syntyi, kun kaksi isoa kouluttajaa, AEL ja Amiedu, yhdistivät voimansa
vielä suuremmaksi. Koulutamme rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät
yritysten, yhteisöjen ja yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Henkilöstöjohdon ryhmä
HENRY ry
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki

DATAFISHER LMS

Helppoa ja palkitsevaa – kaikille

Datafisher.com

Tilaa demo

• www.jssuomi.fi

henry@henry.fi
www.henry.fi

