EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL
Assessor da GMT de Aumento de Associados de Clube
Mandato

Cargo eleito para um ano como dirigente de clube e membro da diretoria.

Visão Geral do
Cargo

Como Assessor da GMT de aumento de associados de clube, você tornará o sonho do
Melvin Jones realidade, que toda necessidade possa ser atendida por um Leão ou
Leo. Ao trazer novos associados para dentro do clube, você vai não somente
desenvolver novas amizades como garantir que seu clube tenha uma base forte para
servir sua comunidade e o mundo. Você vai impactar vidas!

Ações que
Levam ao
Sucesso











A Medida do
Sucesso



Qualificações
Recomendadas












Estrutura de
Relatório




Colaborar com seus assessores da GST e da GLT de clube e Presidente da
Equipe de Ação Global (presidente do clube) no sentido de potencializar
iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento de associados e
expansão do serviço humanitário.
Apoiar a conservação de associados, criando uma atmosfera harmoniosa no
clube. Fazer com que os associados sintam que fazem parte da família de
Leões enquanto servem à comunidade local.
Desenvolver e liderar um comitê de aumento de associados para ajudar a
implementar os planos de ação e metas de aumento de associados.
Motivar os associados de clube a convidarem novos associados e inspirar
experiências positivas de associados do clube.
Garantir que os novos associados receberão uma orientação de novo
associado eficaz, em colaboração com o assessor de desenvolvimento da
liderança do clube (vice-presidente).
Colaborar com o Assessor de Serviços do Clube para promover as
oportunidades de aumento de associados durante os projetos de serviço.
Participar das reuniões e eventos da região, divisão e do distrito.
Contatar indicações de associados potenciais prontamente.
Conduzir, pelo menos, mais um associado na comunidade, em relação ao ano
anterior.
Contatar, no mínimo, dois ex-associados sobre retorno ao clube.
Aumentar o total de associados em relação ao ano leonístico anterior.
Reter 100% dos associados.
Ter os novos associados participando da orientação para novos associados.
Ser apaixonado pelo Lions e estar envolvido no futuro do clube.
Liderar pelo exemplo, patrocinando ativamente novos associados.
Possuir fortes habilidades de gerenciamento de projetos, oratória e
apresentação.
Ser capaz de fazer uso da tecnologia (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, website
de LCI, mídia social).
O assessor da GMT de aumento de associados de clube reporta para o
coordenador da GMT de distrito.
O Assessor da GMT de Aumento de Associados de Clube, Assessor da GST
de Serviços de Clube e Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de
Clube reportam para o Presidente da Equipe de Ação Global (presidente de
clube).

