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Hea juht! 

 

Sinu personalijuht ja -osakond on oodatud liituma Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE.  PARE 

on Eesti suurim personalitöötajate võrgustik, kuhu kuulub ligi 440 liiget, neist pooled erinevad 

organisatsioonid. Võrgustikku kuulub ca 2000 personalijuhti või personalitöö valdkonnast 

huvitatud inimese. Liikmete arv kasvab iga aastaga, sest kiiresti muutuvas tööelus  on veelgi 

olulisem olla kursis sellega, millised arengud ja parimad praktikad on personalijuhtimises. PARE 

missiooniks on toetada personalivaldkonna töötajaid ja arendada inimeste juhtimise valdkonda 

Eestis. Lubame, et meie koostööst sünnib Sinu organisatsioonile palju kasu ning seetõttu on PARE 

liikmemaks investeering Sinu töötaja professionaalsesse arengusse ja väljaõppesse. Hea 

personalitöötaja ja oskuslik inimeste juhtimine aitab kaasa organisatsiooni edule ja arengule see 

investeering oskuste arendamisse ja võrgustikku on seda väärt! 

 

PARE liikmemaks ettevõttele on: 

- ühe inimese osalemise korral 319 € aastas; 

- piiramatul arvul inimeste osalemise korral 556€ aastas. 

Liikmetasu sisaldab aastas ligi 60 liikmeüritust ning kuni 50% soodustust PARE tasulistest 

koolitustest, seminaridest ja muudest teenustest.  Kui liitud PAREga, siis: 

1. Sinu organisatsiooni personalitöötaja(d)  saavad laia professionaalse võrgustiku, kellelt 

saada tuge, õppida parimaid praktikaid ja vahetada kogemusi; 

2. nii personalitöötaja(d) kui teised Sinu organisatsioonist, kes on juhtimisteemadest ja 

personalitööst huvitatud, saavad võimaluse osaleda aastas ligikaudu 60-l võrgustiku 

kohtumistel, mis tutvustavad ettevõtete parimaid praktikaid ja arengusuundi inimeste 

juhtimises. Kohtumised annavad uut inspiratsiooni ja impulsse arendada inimeste 

juhtimise valdkonda teie organisatsioonis;  

3. Sinu organisatsioon saab läbi PARE juhtida tähelepanu ja rääkida kaasa Sinu jaoks 

olulistel tööelu teemadel, sest PARE on ka sinu organisatsiooni esindaja ja hääl; 

4. Sinu organisatsioon kuulub inimeste juhtimise valdkonna eestvedajate hulka; 

5. Sinu organisatsioon saab läbi PARE ohtralt praktilist nõu inimeste juhtimise ja 

personalitöö teemadel, sest vastus igale küsimuse on ühe kirja või telefonikõne 

kaugusel; 

6. Sinu organisatsioon on kursis inimeste juhtimise ja personalitöö valdkonna 

arengutega ning informatsiooni kättesaadavus toetab organisatsiooni edule ja 

arengule suunatud otsuste tegemist. 

PARE kogukond on mitmekesine. Meie liikmeskonda kuuluvad mitmed erinevates sektorites 

tegutsevad suured ja väiksed tööandjad, kes tajuvad, et organisatsioonide edu peitub koostöös. 

Ole ka Sina oma organisatsiooniga osa inimeste juhtimise edumeelsest kogukonnast! 

 

Parimate soovidega 

 

 

Mailis Neppo 

Tegevjuht 

mailto:pare@pare.ee

