Legyen tagunk, alakítsa velünk a felelős foglalkoztatók közösségét!

Miért dolgozunk?
Az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesület célja, a munkahelyi esélyegyenlőség a vállalati
sokszínűség jó gyakorlatainak megosztása, a „best practice-t” megvalósító vállalkozások közösséggé
formálása és a közösség érdekeinek képviselete. További célunk a munkaerőpiac szereplőinek aktív
közelítése, egyedi hangvételű tapasztalat megosztó fórumok, programok megrendezésével.
Feladatunknak tekintjük mindehhez a szakmai támogatás nyújtását, a nemzetközi esélyegyenlőségi
gyakorlatoknak, a sokszínűség üzleti haszonra való jótékony hatásának bemutatását és
kapcsolatépítési lehetőségek biztosítását.
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Miért érdemes csatlakoznia?
•

az Egyesület szakmai munkájába bekapcsolódva, naprakész információkhoz juthat
munkahelyi esélyegyenlőség, sokszínűség témában;

•

hatással lehet a hazai esélyegyenlőségi gyakorlatok, a sokszínűséget érintő vállalati és
politikai döntések alakulására;

•

megismerheti más vállalkozások esélyegyenlőségi, sokszínűségi gyakorlatait, terveit;

•

benchmark adataink segítségével rálátást nyer, hol is tart vállalatuk sokszínűségi
tevékenysége;

•

egy hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai közösség része lehet;

•

olyan kapcsolatokat építhet, amelyek támogatják esélyegyenlőségi, sokszínűségi fejlesztéseit;

•

egyedi, csak egyesületi tagok számára kínált programokon, képzéseken vehet részt;

•

kedvezményesen vehet részt az mtd Tanácsadói Közösség egyéb rendezvényein,
programjain;

•

be tud kapcsolódni egy zárt, kizárólag a tagok számára elérhető információs rendszerbe;

•

egy olyan kezdeményezés támogatójává válhat, mely révén társadalmi felelősségvállalását és
kommunikációját is erősítheti;

•

és legfőképpen azért, mert versenytársai már jelezték csatlakozási szándékukat.

Hogyan tud csatlakozni?
Ha szívesen részt vesz Magyarország egyetlen sokszínűségi benchmark alapú, innovatív közösségének
fejlesztésében, várjuk egyesületi tagjaink körében! További információkért forduljon hozzánk
bizalommal!
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