Ihmisten
kanssa

HUIPULLE

Kasva kanssamme
HENRY ry on henkilöstöjohtamisen ammattilaisten ja
esimiesten valtakunnallinen verkosto, jonka tavoitteena
on luoda parempaa työelämää, edistää vuoropuhelua ja
kannustaa uudistumiseen. HENRY ry:n jäsenenä pääset
mukaan Suomen suurimpaan henkilöstöjohtamisen
ammatilliseen verkostoon kasvattamaan ja kehittämään
osaamistasi ja ammattitaitoasi.
Tarjoamme lähes 3 000 aktiiviselle jäsenellemme uudistuvaa ja innovatiivista osaamista, hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä ainutlaatuiset jäsenedut.
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HENRY ry

Edistämme suomalaisten yritysten ja organisaatioiden
kilpailukykyä kehittämällä työyhteisöjen tuloksellisuutta, hyvinvointia ja uudistumiskykyä. Tarjoamme lukuisia
jäsentapahtumia, webinaareja ja julkaisuja sekä nostamme esiin ajankohtaisia teemoja ja trendejä. Toimimme
myös aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä henkilöstöalan verkostoissa, ja jäsenenä pääset osallistumaan
kiinnostaviin konferensseihin jäsenetuhinnalla.
Tule mukaan huipulle!

Henkilöstöjohdon ryhmä
HENRY ry
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki
henry@henry.fi
www.henry.fi

Liity HR:n
edelläkävijöihin.
sympa.fi

Ihmisten kanssa huipulle
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Oppilaitosjäseneksi
HENRY ry:hyn
HENRY ry:n oppilaitosjäsenyys on tarkoitettu yliopistoille,
ammattikorkeakouluille ja muille oppilaitoksille, jotka tarjoavat
henkilöstöhallinnon, johtamisen tai esimiestyön opintoja.
Oppilaitosjäsenyys tarjoaa opetushenkilökunnalle ajantasaista
tietoa HR-kentän kehityksestä ja muutoksista. HENRY ry:n
ylläpitämä alueverkosto kattaa koko Suomen ja mahdollistaa
osallistumisen paikallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
Oppilaitosjäsenyyden kautta oppilaitoksen opiskelijat voivat
liittyä maksutta HENRY ry:n jäseniksi ja näin päästä osallisiksi
henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön muutoksista ja uudesta
tiedosta, verkostoitua jo opiskeluaikana ja kasvattaa ammatillista osaamistaan.
HENRY ry tekee mielellään myös hankeyhteistyötä oppilaitosten kanssa. Hankeyhteistyön avulla oppilaitosjäsenillä
on mahdollisuus olla mukana HR-alan ja esimiestyön
kehittämisen kärjessä.

Henkilöstöpalveluyritykset ovat ammattitaitoisia ja
asiansa osaavia rekrytoijia. Niiden valtteina ovat nopeus,
joustavuus, ajan tasalla olevat työnhakukanavat sekä
laajat rekisterit ja verkostot niin työntekijöistä kuin
työnantajistakin.

Näköalapaikalla
suomalaiseen
työelämään!
hpl.fi
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HENRY ry

kauppakamarikauppa.fi
Tiedon työntövoimaa ja verkostojen
vipuvoimaa koko henkilöstölle.

Kauppakamarin koulutuksen monipuolisesta tarjonnasta löydät vaihtoehtoja koko henkilöstölle. Järjestämme
vuosittain n. 250 koulutusta
brunssiseminaareista valmennuskokonaisuuksiin ja matkaseminaareihin. Kysy myös yrityskohtaisesti räätälöityä koulutusta!
Kauppakamarin jäsenorganisaatioiden
henkilöstö osallistuu koulutuksiin
edullisemmin jäsenetuhinnalla!

www.kauppakamarikauppa.fi

Kauppakamarin klubiverkosto
kokoaa yhteen jo yli 150 eri alojen
johtajaa ja yritysten avainhenkilöä.
Olisitko sinä yksi heistä? Klubiin
on jatkuva ilmoittautuminen.
Ilmoittaudu mukaan ja ota verkoston
hyödyt irti.
Sillä on väliä, kenet tunnet − ja kuka
tuntee sinut.

KoulutusOnline tuo huippukouluttajat sinne missä
henkilöstösi on, sijainnista
riippumatta. Videokursseilla koko
henkilöstö pitää työssä tarvittavat
tiedot ja taidot pysyvät aina ajan
tasalla mm. työlainsäädännöstä,
palkanlaskennasta, kirjanpidosta,
toimisto-ohjelmien käytöstä ja
juridiikasta.
Ilmainen kokeilujakso 2 viikkoa!

www.kauppakamarinklubit.fi

www.koulutusonline.fi

Helsingin seudun kauppakamari | asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi | puh. 09 2286 0360 | www.kauppakamarikauppa.fi

Ihmisten kanssa huipulle
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Paljon hyötyä jäsenyydestä
HENRY ry:n valtakunnallinen ja aina ajan hermolla
elävä toiminta takaa hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. HENRY ry:n jäsenenä
voit luoda tunnukset sähköiseen verkostoitumisalustaan ja verkostoitua valtakunnallisesti, alueellisesti ja
sinulle mielenkiintoisten aihepiirien mukaan. Jäsenenä
osallistut maksuttomiin tilaisuuksiin ja kouluttaudut
tapahtumissa edullisemmin.

HENRY ry järjestää vuosittain useita webinaareja,
joissa puhujina on monipuolisesti alan ammattilaisia. Webinaareihin osallistuminen on helppoa sijainnistasi riippumatta. Säännölliset jäsentiedotteet, ammattilaisten kirjoittamat blogit ja Työn tuuli -verkkolehti
pitävät sinut ajan tasalla HR-alan muutoksista. Vuosittain päivittyvät jäsenedut mahdollistavat hyvinvoinnin
tukemisen ja virkistäytymisen myös vapaa-ajalla.

Esimerkkejä jäseneduista
• Maksuttomat jäsentilaisuudet. Vuonna 2018 HENRY ry järjesti valtakunnallisesti 170 jäsentilaisuutta,
jotka kaikki olivat jäsenille maksuttomia. Niistä yli 40 tilaisuutta toteutettiin myös webinaarina.
• Jäsenetuhintaiset yhteistyötilaisuudet Suomessa ja ulkomailla.
• Webinaarit – kuuntele alan asiantuntijoita helposti vaikka kotisohvaltasi.
• Säännölliset jäsentiedotteet.
• 12 aktiivista alueverkostoa, jotka kattavat koko Suomen.
• Pääkaupunkiseudulla toimivat 14 teemaverkostoa, jotka
keskittyvät mm. strategiaan, työlainsäädäntöön, oppimiseen,
työhyvinvointiin, sisäiseen viestintään ja palkitsemiseen.
• Sähköinen verkostoitumisalusta.
• Työn tuuli -julkaisu.
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HENRY ry

Pähkäilemästäkö itsesi yllätit.
Uutta osaamista kaipasit.
HR-koulutuksistamme löytyy vaihtoehdot niin
alasta kiinnostuneille tulokkaille kuin HR:n konkareille.
TUTUSTU JA ILMOITTAUDU:
MARKINST.FI

Tunnistettava muutos

Ihmisten kanssa huipulle
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Vahva verkosto
ympäri Suomen
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HENRY ry

HENRY ry:n alueverkostot kattavat koko Suomen.
Ne tarjoavat aktiivisen ammatillisen yhteisön ja
erilaisia tapahtumia. Toiminta on omaehtoista ja
jäsenten itse organisoimaa, esimerkiksi jäsentilaisuuksien järjestämistä. Alueverkostoissa
pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja olemaan
konkreettisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.
HENRY ry:n jäsenenä alueverkostot ja niiden
toiminta ovat käytettävissäsi kotipaikkakunnastasi
riippumatta. HENRY ry:n sähköisen verkostoitumisalustan avulla pidät kontaktisi aktiivisina
missä tahansa.

Ihmisten kanssa huipulle
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Opiskelijana mukana
HENRY ry:ssä
HENRY ry tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet
tulla osaksi HR-alan verkostoa jo opiskeluaikana.
Jäsenyyden avulla ammatillinen kasvu opiskelujen
aikana saa uuden ulottuvuuden.
Yhteistyötapahtumien ja webinaarien kautta opiskelija
luo omaa ammatillista verkostoaan ja pysyy kiinni alan
tuoreimmissa muutoksissa. Webinaarien kautta opiskelijat pääsevät osallistumaan kätevästi myös teemaverkostojen tapahtumiin. Myös HENRY ry:n julkaisuista
on hyötyä oman osaamisen syventämisessä.
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HENRY ry

HENRY ry:ssä halutaan tukea palkallisten harjoittelupaikkojen syntymistä valtakunnallisesti. Yhdistyksen
yhteistyökumppanina toimii Trainee.fi-sivusto,
josta löytyvät kiinnostavimmat työharjoittelupaikat.
HENRY ry:n verkostoista on hyötyä myös työnhaussa
ja vaikkapa opinnäytetyön aihetta miettiessä.
Valmistumisensa jälkeen opiskelija voi jatkaa
HENRY ry:n jäsenenä vaivattomasti ilman uutta
hakemusta tai liittymismaksua.

Parhaat
gradut esiin
Vuosittaisessa kilpailussa HENRY ry
palkitsee vuoden parhaan henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu
-työn. Kilpailu järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valtakunnallista työvoiman välityspalvelua
Vuokraamme ammattilaisia! Teemme myös suorahakua.
• rakennusteollisuus
• metalliteollisuus
• konepajateollisuus
• telakkateollisuus

• siivousala
• hotelli-, ravintola- ja
matkailuala
• kaupan ala

• ICT-ala
• markkinointi- ja
viestintäala
• ratkaisumyynti

Ota yhteyttä!
Nina From
nina.from@rent-x.fi
+358 50 567 5580
www.rent-x.fi

Henkilöstövuokraus Rent-X Oy on suomalainen, vuonna 2006
toimintansa aloittanut yksityinen henkilöstöpalvelualan yritys.

Ihmisten kanssa huipulle
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Jäsenyyden
etuja
opiskelijalle
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HENRY ry

• HENRY ry:n verkostot avoinna opiskelijalle
»  Ammatillinen kehittyminen
»  Ammatillinen verkostoituminen
»  Osaamisen jakaminen
»  Yhteiskehittäminen
»  Avoimet työpaikat
»  Työharjoittelupaikat
• Mahdollisuus liittyä henkilöjäseneksi ilman
erillistä jäsenhakemusta ja liittymismaksua
(50 euroa vuonna 2019)

• Mahdollisuus osallistua HENRY ry:n
12 alueverkoston jäsentapahtumiin
ympäri Suomea
• Mahdollisuus osallistua webinaareihin
• Opiskelijoille räätälöity viikoittainen uutiskirje
• Oma jäsentunnus HENRY ry:n jäsensivuille
»  Kootusti avoimet HR-alan työpaikat
»  Sähköinen verkostoitumisalusta
»  Alennukset ja muut jäsenedut
»  Osallistumisista kertyvä henkilökohtainen
    ”koulutusrekisteri”

Ihmisten kanssa huipulle
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Oppilaitosjäseneksi
liittyminen
HENRY ry:n oppilaitosjäsenyys on tarkoitettu oppilaitoksille, joiden
koulutusohjelmiin kuuluu henkilöstöhallinnon, johtamisen tai esimiestyön opintoja. Oppilaitosjäsenyyden solmimisen jälkeen oppilaitos voi
tarjota opiskelijoilleen HENRY ry:n maksutonta jäsenyyttä.
Jäsenyyden hinta määräytyy oppilaitoksen opiskelijajäsenten määrän
mukaan. Oppilaitosjäsenyyden myötä myös kymmenellä opetushenkilökunnan edustajalla on mahdollisuus maksuttomaan HENRY ry:n jäsenyyteen. Vuonna 2019 oppilaitosjäsenyyden hinta on alkaen 1 500 euroa.
Voit hakea edustamallesi oppilaitokselle jäsenyyttä ja sopia henkilökohtaisen tapaamisen HENRY ry:n toiminnanjohtaja Marita Salon kanssa
sähköpostitse: marita.salo@henry.fi.

Jäsenyyden edut
oppilaitokselle
•  Näkyvyys HENRY ry:n yhteistyökumppanina
•  Henkilöjäsenedut nimetyille opetushenkilökunnan
edustajille (max. 10 hlöä)
•  Opetushenkilöstölle pääsy
työelämätoimijoiden
ammatilliseen verkostoon
•  Hankeyhteistyö
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HENRY ry
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• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

