
Snabbrekrytering

Hisstal är en kort taltur, meningen med den är att övertyga lyssnaren om ett viktigt ärende. För oss
finländare är försäljningstal inte alltid lätta, så det viktiga är att fundera på vad som är ditt sätt att
övertyga nya medlemmar om fördelen att höra till vår förening. Här kommer några saker som du kan
använda i rekryteringen.

Varför borde just du bli medlem i Finlands Rektorer rf?

Att vara rektor avviker från lärarjobbet till exempel genom att du inte har dagliga kolleger. I skolorna
finns många lärare men oftast bara en rektor. Genom SUREFIRE växer ditt kollegiala nätverk även
utanför kommunen. Rektorn är rektorns bästa vän.

Lokalföreningarna ordnar trevliga och intressanta evenemang för medlemmarna. Genom att bli
medlem i SUREFIRE blir du även medlem i din lokalförening.

SUREFIRE sköter rektorernas intressebevakning och påverkar via flera olika kanaler på
utbildningspolitiken. SUREFIRE har egna medlemmar i stort sett med i alla nationellt sett
betydelsefulla utvecklingsgrupper och -forum där bl.a. nya utvecklingsprojekt planeras, lagar och
normer bereds eller utlåtanden avges. Vår röst blir också hörd i medierna. Om du vill vara ajour med
utvecklingen i utbildningen samt påverka den är SUREFIRE den bästa vägen.

SUREFIRE utbildar rektorer nationellt. Varje år ordnas Pro Rexi -dagarna som samlar hundratals
rektorer kring aktuella ärenden, i år hålls även några programpunkter på svenska. Nytt för i år - på
svenska - är även rektorernas sommarläger i juni. Föreningen ordnar fortbildningar kring
studentskrivningar och är även med på EDUCA-mässan. Medlemmarna får alla kurser och
fortbildningar till nedsatt medlemspris.

Rexi-tidningen innehåller aktuella saker som berör skola och läroanstalter samt
undersökningsresultat presenterade ur rektorernas synvinkel. De mest aktuella ämnena ser du på
Facebook och Twitter, fördjupning kan du sedan läsa i medlemsbreven.

SUREFIREs kontor i Helsingfors betjänar dej i medlemsärenden. Föreningssekreteraren och
styrelsens medlemmar står till din tjänst och hjälper dej vid problemsituationer. Medlemsförmåner
ger klara inbesparingar bl.a. vid hotellövernattningar och kryssningar. Du kan även använda
SUREFIREs mobilapp.

Du kan bli medlem via SUREFIREs hemsida på adressen www.surefire.fi eller via bifogade länk.

https://surefire.fi/web/jasenhakemus/


