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TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF DANSK 
 AUTOMATIONSSELSKAB:

 > Du får billig eller gratis adgang til konferencer og webinarer: Dansk 
Automationsselskab (DAU) inspirerer dig til nye forretningsmulighe-
der på vores fire årlige konferencer, hvor du får medlemsrabat, og på 
vores webinarer, der er helt gratis for medlemmer.

 > Branchens nyeste viden i DAU-bladet: Du får abonnement på DAU-
bladet, som indeholder vigtig viden af teknisk karakter for dig, der 
arbejder i automationsbranchen. 

 > Mulighed for at deltage i branchespecifikke netværk: DAU styrker 
aktivt videndelingen blandt medlemmerne. Vi tilbyder aktuelt to 
netværk, som du kan få adgang til: et uddannelsesnetværk og et it-
sikkerhedsnetværk. Her kan du komme helt tæt på dine kolleger i 
branchen og dele branchespecifikke erfaringer. 

SOM MEDLEM AF DANSK AUTOMATIONSSELSKAB STÅR DU 
STÆRKERE INDEN FOR:

 > Viden
 > Netværk
 > Uddannelse
 > It-sikkerhed
 > Automation

DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 
understøtter erfaringsudveksling om 
udvikling af teknologi og forretnings-
udvikling. Vi inspirerer medlemmer 
og brugere til nye løsninger. DAU er 
tillige strategisk samarbejdspartner 
for en række uddannelsesinstitutio-
ner. 

DAU er en selvstændig forening un-
der DI. Det giver en stærk partner i 
ryggen inden for emner som arbejds-
marked, forskning og uddannelse, 
eksport, international markedsudvik-
ling og bæredygtighed. DI supplerer 
DAU og medlemmerne med bred 
rådgivning, sparring og politisk inte-
ressevaretagelse.

DANSK AUTOMATIONSSELSKAB – DAU 
FREMMER VILKÅRENE FOR 
 AUTOMATION I DANMARK

http://di.dk
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VI STILLER SKARPT PÅ: 
Synliggørelse af branchen
Vi arbejder for:

 > at udbrede kendskabet til automation og digi-
tale teknologier.

 > at videreformidle foreningens mærkesager i DI 
og i offentligheden.

Rekruttering af rette kompetencer
Vi arbejder for:

 > at styrke samarbejdet mellem virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner.

 > at få mere industriel it og automation ind i ud-
dannelserne.

Netværk og videndeling
Vi arbejder for:

 > at understøtte erfaringsudveksling om tekno-
logiudvikling og forretningsmodeller samt at 
give inspiration til nye automationsløsninger.

 > at samle automationsbranchen og dens inte-
ressenter – både brugere, leverandører og in-
den for uddannelse og forskning.

 > at formidle den nyeste viden om it og automa-
tion.

DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 
ARBEJDER FOR ØGET INNOVATION OG 
ANVENDELSE AF AUTOMATION 

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Amalie Dahlerup  
Hermansen
Foreningskonsulent
Mail: adhe@di.dk
Tlf. 3377 3344

DAU rækker ud til hele branchen – og til dens fremtidige stjerner

Flere end 150 meget forskellige virksomheder er knyttet til Dansk Automa-
tionsselskab, og vi dækker dermed hele værdikæden inden for automation – 
produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer 
og rådgivere. Som forening indgår vi ikke i løsningen af specifikke automa-
tionsopgaver, men understøtter i stedet medlemmernes udveksling af erfar-
ing og inspiration.

Danske it- og automationsvirksomheders succes er tæt forbundet med 
kvaliteten af de medarbejdere og eksperter, de kan rekruttere. Derfor bygger 
DAU bro mellem virksomheder og uddannelser ved at synliggøre branchens 
behov og fremme projekter mellem virksomheder og uddannelser. Vi optim-
erer indsatsen i synergi med DI, der blandt andet har stor indsigt og mange 
aktiviteter på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Få endnu mere at vide om Dansk Automationsselskab på dau.dk 
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