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Az International Management Assistants (IMA), vagyis a Nemzetközi Menedzserasszisztensek Szövetsége a kis-
és középvállalatoknál, multinacionális cégeknél, hivataloknál, szervezeteknél vezetők mellett dolgozó, a

menedzsmentet professzionálisan támogató asszisztensek, személyi titkárok illetve hasonló munkakört ellátó
szakemberek nemzetközi szakmai szervezete. A szövetség 1974-ben, Párizsban jött létre és ma 28 országban,

több mint 1.600 tagot számlál, akik országcsoportokba tagozódnak. Magyarország 2017 tavaszán kezdeményezte
felvételét a nemzetközi szervezetbe egy 5 fős, magyar szakmai csoport létrehozásával. A hivatalos ratifikációra
2017. szeptember 29-én, Hágában került sor, amelyet követően lehetőség nyílt az önálló magyar tagszervezet, 

a  Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének  (IMA Hungary) hivatalos megalapítására.
Programjainkat nemcsak asszisztenseknek ajánljuk, hanem nyílt előadások révén szeretettel látunk minden

érdeklődőt. Eseményeink számára állandó, exkluzív helyszínt biztosít támogatónk, a Radisson Blu Béke Hotel.
 

TAGSÁG
Az egyesület minden olyan szakember számára nyitott, akik fontosnak tartják meglévő szakmai ismereteik

bővítését, személyes továbbfejlődésüket, a hazai és nemzetközi szintű
tapasztalatcserét, valamint szakmájukat valódi hivatásnak és “nem csak” munkakörnek tekintik. Az IMA Hungary

a mai szóhasználattal élve olyan "brand", mely egyet jelent a szakmai hitelességgel. Az egyesülethez való
tartozás azonosulást jelent a fenti gondolatokkal, melyek révén tagjaink értéket képviselnek, értéket közvetítenek,

együttesen egy valódi szakmai értékközösséget alkotnak.
 

ÉVES TAGDÍJ
Teljes jogú tagok számára: 24.000 Ft/év

Pártoló/támogató tagok számára: 36.000 Ft/év 
Mindkét tagdíj tartalmazza a magyar és a nemzetközi szervezet (IMA) tagsági díját is.

 
MIÉRT ÉRDEMES IMA HUNGARY TAGNAK LENNI?

 
…MERT EGYSZERRE KÉT SZERVEZET TAGJA LEHETSZ

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete az
IMA - International Management Assistants - nemzetközi szervezet tagja, így egyesületi tagjaink azonnal nemzetközi

kapcsolatokra tehetnek szert és minden külföldi szakmai eseményen is részt vehetnek a magyar szervezettől függetlenül,
de abban betöltött tagi viszony révén. Egy összegű tagdíjaddal így mindkét szervezet tagjává válhatsz egyszerre.

 
…MERT TAGKÉNT SZÁMOS KEDVEZMÉNY ILLET

Egy jó asszisztens kapcsolati tőkéje megfizethetetlen. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatosan bővülő,
megbízható, professzionális szintet képviselő szolgáltatói körrel rendelkezzünk. A partnerekkel kötött megállapodások

révén tagként kedvezményesen tudsz igénybe venni színvonalas szolgáltatásokat, amelyek nagyban segítik a
hétköznapok munkáját.

 
…MERT EGYEDÜLÁLLÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉSBEN LEHET RÉSZED

Nemcsak saját egyesületi napjaink keretében tartott előadásokon vehetsz részt, hanem a “gettogetHR” szakmai és
személyes kompetenciafejlesztést segítő projekt programjain is, ahol rendkívül prominens előadóktól tudsz értékes

ismeretekhez jutni. Egyesületünk ezen védjeggyel ellátott programok kiemelt partnere, szervezője.
 

…MERT MINDEZEN FELÜL
Tisztelünk és megbecsülünk minden tagot, különösen azt, aki ötleteivel, munkájával segíti az egyesület tevékenységét,

hozzájárul céljainak eléréséhez és az asszisztens szakma presztizsének növeléséhez, elismertségéhez.
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