Att vara medlem i ESK

2020

ESK har funnits sedan 1988 och vänder sig till dig som arbetat i branschen under minst fem år.
Syftet med ESK
Verkar som en garant för kvalitet, etik och kompetens.
• Främjande och utveckling av yrkesroll och kompetens inom området chefsrekrytering genom executive
search
• Kompetensutveckling genom ESK Academy
• Ökad medvetenhet om yrkesetiska frågor
• Ökad kunskap om och värdet av executive search som metodik
• ESK upprätthåller en hög etisk och professionell standard för auktoriserade medlemmar.
Vad får du som medlem
• Utbildning inom kompetensområdet executive search genom ESK Academy
• Utbildning i etikfrågor relaterat till vår bransch genom Etikrådet
• Rådgivning vid etiska dilemman genom Etikrådet
• Inspirationsföreläsningar inom för oss relevanta områden som ledarskap, trendanalyser, digitalisering,
testverktyg mm.
• Medlemsförmåner i form av rabatter Bakgrundskontroller genom våra samarbetspartners SRI samt
iScreen
• Benchmark och erfarenhetsutbyten genom medlemsmöten
• Höstmöte, årsmöte samt kontinuerligt återkommande telefonkonferenser
• En styrelse och ett etikråd som aktivt arbetar med att utveckla ESK och företräda ESK i branschfrågor
• Kommunicera din auktorisation gentemot kunder och kandidater som bevis för att du har genomgått en
noggrann antagningsprocess med stark etisk och kvalitativ prövning.
Viktiga information som stöd till dig som medlem (understruket finns på www.esk.se)
• Etiska riktlinjer
• ESK:s riktlinjer för användning av tester vid rekrytering
• Argument varför ESK auktoriserad konsult
• Förslag presentationstext ESK att bifoga till offerter mm
• Verksamhetsplan (mailas till medlemmar inför höstmöte. Finns hos styrelsens sekreterare)
• Förhållningssätt GDPR - ESK (finns hos styrelsens sekreterare)
• ESK Stadgar
• Om ESK Academy
• Medlemsrabatt bakgrundskontroll (info finns hos ansvarig i styrelsen f n Mikael Örnhem)
• Årsmöte, höstmöte (bjuds in till separat inför varje möte)
• ESKs LinkedIn
• Ange i ditt marknadsföringsmaterial att du är auktoriserad medlem av ESK
Ditt engagemang är viktigt för att fortsätta utveckla ESK
• Värva medlemmar
• Bidra med utvecklingsidéer
• Engagera dig i styrelsearbetet, valberedning eller i projektgrupper
• Marknadsför ESK i ditt marknadsföringsmaterial och i dina marknadsföringskanaler
• ESKs LinkedIn – 1. följ, ”lika” och dela. 2. Be ditt nätverk följa oss.
Krav för att få behålla sin auktorisation
• Underställer sig det etiska rådets krav på efterlevnad av de etiska normer, som satts upp av ESK.
• Kontinuerligt vidareutbildar sig där du förbinder dig medverka i ESK Academy minst 1 gång/vartannat år
• Betala medlemsavgift
ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter har verkat sedan 1988 som
yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra
en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.
https://esk.se/

