TOIMITILAJOHTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Greetings from the IFMA EMEA
IFMA is the world’s largest and most widely
recognized international association for facility
management professionals, supporting 24,000
individual members in 106 countries.
The association's members are represented in:
•
142 Chapters: regional subgroups connecting
members in a given geographical area, of
which 11 chapters are located in Europe.
•
16 Councils: industry-specific subgroups
connecting members in similar industry
sectors or facility types, and
•
5 Communities: topic-focused subgroups
connecting members who share an interest
in a particular FM topic, regardless of location
or industry worldwide.
IFMA Finland Chapter connects the local
FM professional to the International
FM Community and that’s how we
advance our profession.
Lara Paemen
Director, IFMA EMEA
International Facility
Management Association

Toimitilajohtamisen yhdistys IFMA Finland ry
IFMA Finland ry on suomalainen toimitilajohtamisen yhdistys. Tavoitteenamme on
kehittää toimitilaympäristöjä ja jäsentemme
ammattitaitoa. Lisäksi tarjoamme hyviä
verkostointimahdollisuuksia sekä kansainvälisesti
että kotimaassa. Kaikki IFMA Finland ry:n jäsenet
ovat myös kansainvälisen kattojärjestön jäseniä.

Lue lisää osoitteesta ww.ifma.org.
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Järjestämme vuosittain jäsenillemme maksuttomia
työympäristötilaisuuksia yhdessä RAKLIn kanssa.
Näihin kuuluvat muun muassa Workplace Benchmark -tilaisuudet sekä Vuoden työympäristöteko
-kilpailu. Rakli toimii IFMA Finland ry:n asiamiehenä.
Jäsenyys on tarkoitettu kaikille alan parissa
toimiville, kuten käyttäjäorganisaatioiden toimitila-, työympäristö- ja kiinteistöjohdolle, kiinteistöalan palveluntuottajille, tutkimustyötä tekeville ja
konsulteille.

MIKSI

IFMA?

IFMA Finland ry

Jäsenyydellä on suuri merkitys sekä ammatillisen kehittymisen että
verkostojen rakentamisen näkökulmasta.
Maija Patjas on ollut IFMA:n jäsen vuosikymmenen ajan. Patjas vastaa työssään Rapal Oy:n
kansainvälisistä kumppani- ja asiakassuhteista.
Työ keskittyy toimitilajohtamiseen suunnatun
ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen ja myymiseen sekä erilaisiin työympäristöprojekteihin.
”Työssäni minulle on tärkeää pysyä ajan tasalla alan kehityksestä, luoda kontakteja ja saada
käyttööni puolueetonta tietoa. IFMA:n kautta olen
voinut rakentaa kansainvälistä verkostoa, pysynyt
ajan tasalla alan trendeistä ja muutoksista sekä
saanut vietyä maailmalle tietoa suomalaisesta
osaamisesta. Verkoston yhteistyö on ollut tiivistä
– matkan varrella on muodostunut jopa ystävyyssuhteita.

Aktiivisena jäsenenä minulle tarjoutui mahdollisuus vetää IFMA:n Workplace Evolutionaries
-yhteisöä Suomessa. Olen toiminut IFMA Finland
ry:n (ent. FIFMA) hallituksessa nyt kolme vuotta,
joista kaksi puheenjohtajana. Olen innoissani,
että olemme saaneet toteutettua uudistuksen,
jossa IFMA Finland on nyt kiinteämpi osa kansainvälistä verkostoa ja me jäsenet saamme
käyttöömme myös kaikki IFMA:n jäsenyyden
hyödyt. Haaveeni olisi, että saisimme kasvatettua Suomen yhdistyksestä merkittävän ja vahvistaisimme näin suomalaisen toimitila- ja työympäristöosaamisen mainetta maailmalla.”

Maija Patjas
puheenjohtaja
IFMA Finland

Liity jäseneksi osoitteessa www.ifmafinland.fi
Jäsenmaksulla saa useita merkittäviä etuja:
•
•
•
•
•
•
•

yhteys yli 24 000 alan ammattilaisen kansainväliseen verkostoon
alennukset IFMAn kansainvälisistä tapahtumista
ja useita veloituksettomia verkkotilaisuuksia
pääsy IFMA Knowledge Libraryyn
mahdollisuus kouluttautua IFMAn ohjelmissa
puolueetonta tutkimustietoa ja alan vertailututkimuksia
IFMAn säännölliset uutiskirjeet ja julkaisut
sähköpostiisi
maksuton osallistuminen työympäristötilaisuuksiin,
joita järjestetään yhdessä RAKLIn kanssa
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TUOTTOA TYHJILLE m2
www.cameloteurope.com
Ota yhteyttä:
Benjamin Sundberg
Puh. 040 137 3793
b.sundberg@cameloteurope.com

Framery Subscribed – Joustava & huoleton
• www.jssuomi.fi

Päivitä toimitilasi työkulttuuri Frameryn tuotteilla uudelle tasolle. Framery Subscribedin avulla saat
tuotteet kiinteällä kuukausimaksulla, ja voit muuttaa tilaustasi joustavasti tarpeidesi muuttuessa.

Framery O
Kuukausihinta

Framery Q

Framery 2Q

Standard

Meeting Maggie

Standard with table

195 € / kk

375 € / kk

540 € / kk

Happiness starts here: subscribed.framery.fi

