Oktober 2012

Nieuwsflits
IM-Register
Oproep van de voorzitter
Wij zoeken de hulp van één of meer interim managers (generatie
35+) met sterke affiniteit voor nieuwe (social) media om het
IM-Register na de recente strategische heroriëntatie te helpen nieuwe
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leden te werven van een jongere generatie.
Gedreven, hands on + zelfstarter. We werken met een beperkt
budget dus moeten veel zelf doen.
De nieuwe Strategienota ligt er. Er is NU actie nodig. Daarvoor ligt er
ook een opzet voor een communicatieplan.
Wie helpt er vorm te geven aan de herpositionering? Rol in principe
op vrijwilligersbasis in de Communicatie Commissie, mogelijk later
vanuit het Bestuur.
Reacties gaarne met motivatie, beschikbaarheid en opgave visie en
relevante ervaring en CV via deze link (liefst voor 27 oktober a.s.)
insturen (link opent een email aan secretariaat@imregister.nl met in
de onderwerp regel: Communicatie Commissie).

Iedere registermanager een eigen websiteprofiel
Iedere interim manager die ingeschreven staat bij het IM-Register
kan via de website www.imregister.nl zijn eigen profiel invullen en
onderhouden. De profielen zijn ook toegankelijk voor (managers van)
RIM-bureaus. Let op: alleen informatie wordt zichtbaar, die
daadwerkelijk is ingevuld. Veel invullers blijken bijvoorbeeld hun
woon- of vestigingsplaats niet in te vullen.

Over IM-Nieuwsflits
IM-Nieuwsfits, de nieuwsbrief van het IM-Register brengt
ingeschrevenen bij het IM-Register en hun opdrachtgevers op de
hoogte van de laatste relevante zaken op het vlak van interim
management. Daarbij kan worden gedacht aan praktijkvoorbeelden,
tuchtzaken enz.

Adres
Stichting IM-Register
Postbus 1167
3860 BD Nijkerk
T: 033 - 2 473 473
F: 033 - 2 473 493
E: secretariaat@imregister.nl
I: www.imregister.nl

Op de website van het IM-Register www.imregister.nl kunnen
belangstellenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Verdere verspreiding (doorsturen) van de IM-Nieuwsflits, bijvoorbeeld
aan opdrachtgevers en professionele interim managers die nog geen
registermanager zijn, is nadrukkelijk toegestaan.
Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan
kunt u zich afmelden via www.imregister.nl of door een e-mail te
sturen naar secretariaat@imregister.nl met als onderwerp 'Afmelden
nieuwsbrief'.

