Asociația Română de Corporate Wellness, partenerul tău în
retenția și atragerea talentelor

Asociația Română de Corporate Wellness este prima filială europeană a Corporate
Health&Wellness Association din Statele Unite și prima asociație națională non-profit care
abordează conceptul de wellness în mediul corporate din România, cu focus pe sănătatea
angajaților, wellbeing și prevenirea bolilor profesionale.
Scopul principal al organizației este transferul de know-how dinspre experții americani către
profesioniștii de HR din România și impulsionarea industriei de corporate wellness.
De ce corporate wellness în România? Pentru că 65% dintre angajații români suferă de migrene
sau au probleme cu somnul, 75% spun că sunt stresați sau suprasolicitați iar 50% se simt obosiți
sau epuizați. Piața muncii nu mai arată ca în trecut și nici locul tradițional de muncă nu a rămas
la fel. Globalizarea, mediul politic și tehnologia au schimbat nu doar activitatea angajaților ci și
condițiile de muncă sau modalitatea de compensare și beneficiile oferite. În goana pentru
talente, specialiștii de resurse umane trebuie să aibă în vedere trendurile, în fiecare an, pentru
că angajații își doresc un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională. Angajatorii
care doresc să-și păstreze cei mai buni angajați trebuie să se adapteze și să se alinieze acestor
tendințe.
Cum te ajută Certificarea de Corporate Wellness Specialist?
Certificarea de Corporate Wellness Specialist este o certificare de expertiză recunoscută
internațional și oferită de Corporate Health & Wellness Association (CHWA), din Statele
Unite.
 Vei deține un avantaj competitiv în fața concurenților din industrie și vei obține
cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea unui program de wellness.
 Vei fi la curent cu cele mai bune practici și cele mai noi tendințe și cercetări în materie
de corporate wellness datorită afilierii la Asociația Română de Corporate Wellness.
 Vei afla, în fiecare an, cele mai inovative metode de motivare și recompensare a
angajaților grație participării Asociației la Employer Healthcare & Benefits Congress din
Statele Unite.

 Vei înțelege diferitele tipuri de programe și vei ști să-l alegi pe cel care răspunde
cerințelor culturii organizaționale din compania ta.
 Vei ști să comunici în mod eficient programul de corporate wellness.
 Vei dispune de cunoștințele necesare pentru crearea unui mediu de lucru productiv,
atractiv pentru angajații curenți sau viitori.
Compania ta investește în corporate wellness? De ce este considerată o investiție? Pentru că 1
$ investit în wellness înseamnă 2,73 $ economisiți din prevenirea absenteismului plus 3,27 $
economisiți din reducerea costurilor medicale. Ulterior cursului vei ști cum să calculezi ROI
pentru un program de wellness.
Asociația Română de Corporate Wellness este un portal educativ care îți oferă informații și
studii de caz despre ce fac angajatorii de top în materie de wellness și ce inițiative au rezultate
maxime. Participi la întâlniri regulate și te bucuri de sesiuni de consultanță de la specialiștii
Asociației. În plus, ai acces la cartea “Engaging Wellness – Corporate Wellness Programs That
Work”.
Asociația este, în egală măsură, un centru de resurse întrucât vei avea acces constant la
sfaturile experților în corporate wellness, la cercetări relevante și rapoarte de specialitate dar și
un wellness hub în care vei interacționa direct cu angajatori, specialiști și furnizori de programe
de wellness. Afli ce funcționează și ce nu, împărtășești experiențe, înveți din practicile altor
membri și ai ocazia să colaborezi cu specialiștii americani în implementarea celor mai eficiente
programe.
Te așteptăm alături de noi, să fii prima linie în dezvoltarea industriei de corporate wellness!

Contactează-ne pentru detalii:

Website: www.corporatewellness.ro
Email: contact@corporatewellness.ro
Telefon: 0760 651 373

