Formular de înscriere în Asociaţia HR Management Club
INFORMAŢII PERSONALE (vă rugăm să completaţi datele aşa cum doriţi să apară în lista membrilor HR Club)
Nume şi prenume _________________________________

Funcţie _________________________________________

Gen M  F 

Companie _______________________________________

Data naşterii _____________________________________ Oras ____________________________________________
E-mail 1 ________________________________________

Mobil ___________________________________________

E-mail 2 ________________________________________

Telefon fix/fax ____________________________________

Nivelul de experienţa în domeniul Resurselor Umane (ani vechime)
 1-3 ani

 4-9 ani

 Peste 10 ani

NIVELUL PROFESIONAL (vă rugăm să indicaţi care dintre următoarele variante corespund rolului dumneavoastră curent în organizaţie)
 Director general
 Director de funcţiune
 Manager de funcţiune

 Specialist/ expert
 Asistent de funcţiune/ asistent manager
 Consultant

 Trainer
 Profesor
 Altele ___________________

ARII DE SPECIALITATE (vă rugăm să indicaţi domeniul care vă defineşte cel mai bine activitatea curentă)





Compensaţii şi beneficii
Recrutare şi selecţie
Training/ learning
Comunicare internă






Dezvoltare organizaţională
Legislaţia muncii/ relaţii de muncă
Salarizare/ administrare de personal
Altele ___________________

 Managementul talentelor
 Managementul performanţei
 Employee engagement

RESPONSABILITĂŢI GEOGRAFICE (vă rugăm să indicaţi zonele geografice pentru care sunteţi responsabil(ă)/ pentru care aveţi influenţă)
 Local (zone din România)
 Regional (Balcani, CEE, EMEA etc)

 Naţional (România)
 Internaţional

INFORMAŢII DESPRE FACTURARE ŞI CORESPONDENŢĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ (a se completa doar în cazul plăţilor realizate prin companie)
Companie (SA/SRL) ________________________________

Adresă de corespondenţă __________________________

CUI/CIF _________________________________________

________________________________________________

Registrul Comerţului _______________________________

Cod IBAN____ ____________________________________

Adresă de facturare _______________________________

Banca şi sucursala ________________________________

Proceduri specifice de plată:
 plată doar pe baza facturii fiscale

 emiterea unui bon de comandă anterior emiterii facturii fiscale

PERSOANĂ FIZICĂ (a se completa doar în cazul plăţilor individuale)
CNP____________ ________________________________

Adresă de corespondenţă __________________________

Nr. şi serie act de identitate _________________________

________________________________________________

Adresă de facturare _______________________________

Pachetele de membru disponibile sunt următoarele:
Membru BRONZE
150 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Membru SILVER
250 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Membru GOLD
500 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Studii şi rapoarte HR Club

Studii şi rapoarte HR Club

Studii şi rapoarte HR Club

Lista membrilor HR Club

Lista membrilor HR Club

Lista membrilor HR Club

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Newsletter şi informări HR Club

Newsletter şi informări HR Club

Newsletter şi informări HR Club

Discount-uri evenimente partenere

Discount-uri evenimente partenere

Discount-uri evenimente partenere

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Seminarii HR Club*

Seminarii HR Club

Seminarii HR Club

Summer Party*

Summer Party*

Summer Party

Gala Premiilor de Excelenţă*

Gala Premiilor de Excelenţă*

Gala Premiilor de Excelenţă

Conferinţa Anuală*

Conferinţa Anuală*

Conferinţa Anuală

*Membrii HR Club BRONZE şi SILVER beneficiază de tarife preferenţiale la înscrierea la evenimentele HR Club neincluse în pachet.

CATEGORIA DE MEMBRU (bifează una din cele trei categorii de membru. In completarea acesteia, poţi selecta extraopţiunile care ţi se potrivesc)
 Membru BRONZE
 Membru SILVER
 Membru GOLD

 Extraopţiune REGIONAL1

 Extraopţiune FURNIZOR ONLINE2
 Extraopţiune FURNIZOR NEWSLETTER2
 Extraopţiune FURNIZOR PREZENTARE2

1

Activezi în altă zonă geografică decât Bucureşti-Ilfov?

Intreabă echipa HR Club dacă există centru regional în zona ta. Alege oricare dintre pachetele de mai sus (Bronze, Silver
sau Gold) şi îţi adăugăm automat şi gratuit extraopţiunea „REGIONAL” care îţi oferă posibilitatea de a participa gratuit la
toate activităţile din regiunea ta!
2

Compania pe care o reprezinţi/ în care activezi oferă servicii de resurse umane?

Optează pentru una din cele trei extraopţiuni FURNIZOR şi fă-ţi compania cunoscută în comunitatea profesioniştilor de
resurse umane!
Extraopţiune FURNIZOR ONLINE
100 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

Extraopţiune FURNIZOR NEWSLETTER
200 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

Extraopţiune FURNIZOR PREZENTARE
950 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

INFORMAŢII DEMOGRAFICE
SECTOR DE ACTIVITATE (vă rugăm să indicaţi activitatea principală a organizaţiei dumneavoastră. Bifaţi o singură opţiune)







Producţie industrială/auto/FMCG
Agricultură
Bănci/Asigurări
Legislația muncii
Retail
Real Estate








Telecomunicaţii/IT&C/BPO
Distribuţie/Transport/Logistică
HoReCa/Turism
Servicii de curierat
Advertising/Media
Protectia muncii








Sănătate/Farma
Utilităţi (electricitate/gaz/apă)
Furnizori de servicii pentru HR
Cercetare de Piață
Educaţie/ONG
Altele: ___________________

Dacă aţi bifat „Furnizori de servicii pentru HR”, vă rugăm să indicați tipul de servicii
 Administrate de personal și salarizare
 Consiliere în carieră
 Consultanță în resurse umane
 Studii salariale/ Compensații și
beneficii

 Formare și dezvoltare profesională
 Executive Search
 Muncă temporară
 Outplacement/ Ajutor pentru
reintegrare profesională

 Recrutare și selecție
 Evaluare de personal
 Dezvoltare organizațională
 Studii organizaționale (de
satisfacție, branding, etc.)

MĂRIMEA ORGANIZAŢIEI (vă rugăm să indicaţi numărul aproximativ al angajaţilor din organizaţia dumneavoastră din România)
________________________
CIFRA DE AFACERI (vă rugăm să indicaţi cifra de afaceri estimativă a organizaţiei dumneavoastră în anul anterior)
________________________ EURO
DE UNDE AŢI AUZIT DESPRE HR CLUB?
 Recomandarea unui membru HR Club
Numele persoanei: ____________________________
 Recomandarea unui coleg/cunoscut
Numele persoanei: ____________________________
 Presă scrisă/promovare online

 Conferinţe şi evenimente unde HR Club a fost prezent
 Căutare pe internet/site-ul HR Club
 Alte surse ____________________________________

* INFORMAȚII DESPRE MEMBERSHIP
Membership-ul în HR Club este individual, însemnând că aparţine persoanei care s-a înscris ca membru în HR Club,
indiferent de modalitatea de plată a cotizaţiei de membru. În situația în care titularul membership-ului nu poate fi
prezent la un eveniment, acesta are dreptul de a delega o altă persoană care să participe în locul său. Membership-ul
este valabil un an de zile de la data înscrierii.

________________________________________________________________________________________________
Semnătură
Data

Vă rugăm să semnaţi prezentul formular şi să îl transmiteţi către HR Club într-unul din următoarele moduri: scanat către madalina.tanase@hr-club.ro, prin fax la
numărul 021-315 15 28 sau prin curier/poştă la adresa Str. Culmea Veche, nr. 2, et. 1, sector 3, Bucureşti.

