Oivaltava hallitus – menestyvä yritys!
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston PohjoisSuomen jäsen. Välitämme riippumattomia hallitusammattilaisia, joilla on aito halu auttaa
yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa.
§ Korostamme tehokkaan
hallitustyöskentelyn merkitystä
yritysten toiminnassa

Otamme jäseniksi elinkeinoelämän
ammattilaisia, joilla on osaamista,
halu edistää yrityksien menestystä
hallitustyöskentelyn kautta ja
kehittää omaa ammattitaitoaan
hallitusammattilaisena. Yhdistyksen
hallitus suosittelee, että jäseneksi
hakija on suorittanut HHJ-kurssin.

§ Järjestämme hallitustyöaiheista
koulutusta
§ Kehitämme hyvää,
ammattimaista ja eettistä
hallitustyöskentelyä
§ Tarjoamme yritysten hallituksiin
koulutettuja ja kokeneita
elinkeinoelämän ammattilaisia

Jäsenistömme monipuolinen
kokemus yrittäjyydestä ja
johtamisesta antaa yrityksille
mahdollisuuden vahvistaa omaa
osaamistaan.
Hallituspartnerit on monimuotoinen
verkosto, josta löytyy tukea,
sparrausta, havainnointia, aitoa
kiinnostusta sekä sosiaalista pääomaa.
Yhteistyökumppanimme

pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi
Yhdessä menestyminen
Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys eli yhdessä tekeminen.
Yhteisten arvojen ylläpitäminen,
tietojen ja taitojen jakaminen sekä
verkostoituminen ovat keskeinen
osa hallituspartnerityötä.

Jäsenyys
Yhdistys välittää jäseniään pohjoissuomalaisten pk-yritysten hallituksiin sekä tarjoaa jäsenilleen erilaisia
jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa,
tilaisuuksia ja koulutuksia teemalla
oppia ikä kaikki.

Kumppanuus – avain
menestykseen
Kumppanuuksien rakentaminen on
yhä tärkeämpää. Pyritään kohti
yhteistä päämäärää, jossa asioita
tehdään yhteisesti suunnitellen
fiksummin ja tehokkaammin,
kaikkien hyödyksi.

Ota yhteyttä!
Kerromme lisää toiminnastamme
sekä yhteistyömahdollisuuksista.
Toiminnanjohtaja Ane Ahnger
p. 040 556 1130
pohjois-suomi@hallituspartnerit.fi
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