
TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF GULVSEKTIONEN

 > Gratis rådgivning: Du får som medlem gratis rådgivning om bl.a. overens-
komst, priskurant og uddannelse. Du kan trække på vores mange dygtige 
konsulenter og jurister eller søge hjælp om nye vejledninger og anvisnin-
ger igennem videnportalen Gulvfakta.dk.

 > Talerør for gulvfaget: Du er sikret, at vi varetager dine interesser ved at 
skabe de bedste rammer for byggeriet generelt og for gulvbranchen speci-
fikt. Det sker igennem forhandling af overenskomsten og f.eks. ved at sikre 
faget igennem en kvalificeret uddannelse af gulvlæggerlærlinge.

 > Opdateret viden om gulvfaget: Du bliver holdt ajour med nye love, 
bekendtgørelser og vejledninger, der har betydning for din virksomhed.  
Du bliver holdt orienteret igennem nyhedsbreve, magasinet GULV og 
sociale medier, og du kan søge opdateret viden på vores hjemmeside – 
www.gulvbranchen.dk.

SOM MEDLEM AF GULVSEKTIONEN STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:

 > Netværk og ny viden

 > Overenskomster og personalejura

 > Uddannelse

 > Hjælp til rekruttering af lærlinge

 > Interessevaretagelse

GULVSEKTIONEN er Dan-
marks eneste faglige fælles-
skab om gulve. Sektionen 
samler virksomheder, der 
beskæftiger sig med lægning 
af alle typer gulvbelægnin-
ger – linoleum, vinyler, tæp-
per, trægulve, fugefri gulve 
og opbygning af mange ty-
per undergulve. Gulvsektio-
nen repræsenterer ca. 150 
medlemmer.

Som medlem af Gulvsektio-
nen er du automatisk også 
medlem af DI, som er Dan-
marks største erhvervs- og 
arbejdsgiverorganisation. 
DI varetager medlemmer-
nes interesser, yder rådgiv-
ning og giver adgang til et 
utal af netværk. Det giver en 
stærk partner i ryggen.

GULVSEKTIONEN SIKRER 
DINE INTERESSER, HØJ  
FAGLIGHED OG KVALIFICERET 
ARBEJDSKRAFT
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GULVSEKTIONEN STYRKER 
BRANCHENS FAGLIGHED OG 
GØR DIN HVERDAG LETTERE
VI STILLER SKARPT PÅ:

Forening

 > dine arbejdsgiverpolitiske interesser varetages ved 
forhandling af gulvoverenskomsten.

 > kampagner og hjælp til rekruttering af lærlinge.

 > stærk politisk gennemslagskraft og synlighed med 
DI i ryggen, når vi arbejder politisk for f.eks. lavere 
skatter og afgifter, mindre administrativt bøvl og 
lettere adgang til offentlige udbud.

Faglighed

 > tilbud om kurser og efteruddannelse, der er spe-
cielt skræddersyet til Gulvbranchens medlemmer.

 > adgang til videndeling på tværs af hele DI og der-
med også til DI’s kurser, netværk og medier.

 > tilgang til faget ved en opsøgende indsats på lan-
dets erhvervsskoler.

Forretning

 > redskaber til at gøre det nemmere at drive forret-
ning.

 > rådgivning fra eksperter om faglige, juridiske, ar-
bejdsgiverpolitisk og arbejdsmiljømæssige forhold.

 > mulighed for at blive tilknyttet Gulvbranchens 
uvildige kvalitetssikringsordning: Gulvbranchens 
Vådrumskontrol.

Formidling

 > viden generelt om byggeriet og specifikt om gulv-
branchen igennem nyhedsbreve, magasinet GULV 
og på de sociale medier.

 > udbredelse af kendskabet til gulvfaget igennem ar-
tikler, debatindlæg og deltagelse i DM og EM i 
Skills samt på messer. 

ENDNU FLERE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF GULVSEKTIONEN 

Som medlem af Gulvsektionen får du også disse konkrete fordele:

Du og dine medarbejdere kan efteruddanne jer på kurser, som udbydes af 
Gulvsektionen og Gulvbranchen, og som er skræddersyet til branchen.

Du kan få specifikt udarbejdede tilbud om endnu bedre forsikring til din virksomhed 
gennem Byggeriets Forsikringsservice.

Du kan markedsføre din virksomhed med Byg Garanti på din hjemmeside,  
i virksomheden, i tilbud mv.

Du kan styrke dine kontakter med kolleger og samarbejdspartnere ved at deltage  
i medlemsmøder og netværk.

Gulvsektionen er arbejdsgiverforeningen, der varetager branchens overenskomster, prisdannelse, 
uddannelse, arbejdsmiljø og sunde arbejdsforhold. Medlemmer af Gulvsektionen er samtidig orga-
niseret i Gulvbranchen, DI Dansk Byggeri og DI. 

Få mere at vide om vores branche og vores muligheder på www.gulvbranchen.dk 
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DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Claus Christian  
Jensen
Chef for  
Gulvbranchen
Mail ccje@di.dk
Tlf. 7216 0153

http://www.gulvbranchen.dk
https://www.danskindustri.dk/

