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WE OPEN DOORS
FOR FACILITY MANAGERS
Normaal gezien ben jij, de Facility Manager, diegene die
deuren opent voor anderen: letterlijk en figuurlijk. Je staat
in voor gebouwbeheer, schoonmaak, catering, mobiliteit, en
nog zoveel meer. Laat IFMA nu ook deuren openen voor jou.
Wij verstrekken jou de nodige kennis en contacten om je tot
een hoger niveau te tillen binnen jouw onderneming en in de
facilitaire wereld.

LEARN
CONNECT
ADVANCE

Wij staan gekend als het kenniscentrum bij uitstek voor
onze leden én toekomstige leden, omdat we de facilitaire
professional van vandaag de kennis bieden om morgen zijn
rol nóg beter te kunnen vervullen. We willen jou door onze
toonaangevende opleidingen, evenementen en seminaries de
nodige kennis verstrekken om je tot een hoger niveau te tillen
binnen je onderneming en in de facilitaire wereld. Door jou
een netwerk te bieden kan je met andere FM-professionals
waardevolle relaties aangaan. IFMA bouwt met andere woorden
mee aan jouw toekomst.
Elke Facility Manager vindt bij IFMA een platform waar leden
elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar inspireren om
verder te groeien binnen hun vakgebied. Als lid van IFMA maak
je jouw relevantie binnen het bedrijf nog groter.

IFMA wil als beroepsvereniging voor Facility
Managers bijdragen tot de professionele groei
van elke Facility Manager door de nodige kennis
te verstrekken aan de hand van opleidingen,
kennis- en netwerkevenementen.

BREID JE NETWERK UIT
EN VERBREED JE KENNIS!
IFMA
Ben je al lang actief als Facility Manager en wil je jezelf scherp houden? Dan is IFMA
helemaal iets voor jou! Tot je 35ste kan je lid worden van Young IFMA.
Young IFMA
Ben jij recent afgestudeerd en ga je van start in de facilitaire wereld? Of heb je er als jonge
twintiger de eerste stappen al gezet? Word dan snel lid van Young IFMA.
Wij bieden je een waardevol netwerk waar kennis delen vooropstaat om elke Facility
Manager tot een hoger niveau te tillen. IFMA geeft je met andere woorden de tools die je
nodig hebt om te slagen in je verdere FM-carrière.

Als lid van IFMA geniet je van de volgende voordelen:

1

Breid jouw netwerk van professionele contacten uit op
onze events. Wissel ervaringen uit en deel je kennis.

2

Neem deel aan evenementen, thema-bijeenkomsten,
seminaries en meetings aan een voordelig tarief.

3

Krijg toegang tot exclusieve ledenevents.

4

Ontvang vier keer per jaar FM-Magazine volledig gratis.

5

Ontvang elke twee jaar gratis het FM-Trendrapport,
met cijfers, trends en ontwikkelingen van de Belgische
FM-markt.

6

Ontvang actueel nieuws uit de facilitaire wereld.

7

Neem plaats in de Raad van Bestuur van IFMA en toon
je engagement.

8

Neem deel aan een FM-werkgroep en help de facilitaire
wereld naar een hoger niveau te verheffen.

9

Volg dag- of halve dagopleidingen tegen voordelige
prijs.

10

Geniet van exclusieve kortingen als je een
posthogeschoolopleiding Facility Management
aan Odisee of een Master Class Strategic Facility
Management aan Antwerp Management School volgt.

We open doors for Facility Managers:
word lid van IFMA!
Wil jij ook meer leren over Facility Management en
alles wat ermee gepaard gaat? Meer inzicht krijgen in
de mogelijkheden van je job en erin groeien? Mensen in
dezelfde functie leren kennen? Op de hoogte blijven van
nieuwe trends in de wereld van Facility Management, en
ze dankzij opleidingen, seminaries, bijeenkomsten perfect
kunnen vertalen in het bedrijf? Word dan nu lid van IFMA op
www.ifma.be!
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