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VÆRKTØJSINDUSTRIEN  
I DANMARK STYRKER DIN 
VIRKSOMHED OG SAMLER 
DIN BRANCHE

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF VÆRKTØJSINDUSTRIEN  
I DANMARK (VID):

 > Politisk Indflydelse: VID varetager branchens interesser, når politikerne laver 
dansk lovgivning og implementerer EU-regler, der påvirker branchens ramme-
betingelser. VID er repræsenteret i relevante råd, nævn og udvalg både lokalt, 
nationalt og internationalt.

 > Adgang til arbejdskraft: VID er branchens aktive part i uddannelsen til værk-
tøjsmager og portalen Blivværktøjsmager.dk. Sideløbende arbejder vi med til-
tag til lettere rekruttering af værktøjsmagersvende og konstruktører, og generelt 
bakker vi op om ethvert initiativ, der fremmer adgangen til kvalificeret arbejds-
kraft på alle niveauer.

 > Viden og innovative netværk: VID arrangerer og gennemfører kurser, foredrag, 
fabriksbesøg, medlemsmøder og andet, der styrker medlemmernes konkurren-
ceevne og kollegiale sammenhold.

SOM MEDLEM AF VID STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:

 > Rekruttering af lærlinge og andre medarbejdere

 > Rådgivning om bl.a. overenskomster, personalejura og arbejdsmiljø

 > Politisk interessevaretagelse i samarbejde med stærke partnere

 > Innovation, design og immateriel ejendomsret

 > Rådgivning og initiativer til bæredygtig forretningsudvikling

 > Synliggørelse af branchens betydning og værdiskabelse i samfundet

VÆRKTØJSINDUSTRIEN I 
DANMARK (VID) er det ab-
solutte samlingspunkt for virk-
somheder med anvendelse, 
produktion og handel med in-
dustrielle værktøjer i Dan-
mark.

Vi er med til at forbedre bran-
chens rammer og vilkår i hver-
dagen – altid i tæt og kon-
struktiv dialog med myndighe-
der og politikere.

Vi er med i erhvervs- og ar-
bejdsgiverorganisationen DI – 
Dansk Industri, hvor vi også 
har vores sekretariat og kan 
spille sammen med over 100 
andre brancheforeninger. Der-
med har VID stærke partnere i 
ryggen, når branchens ramme-
vilkår, uddannelser og udvik-
ling skal drøftes med politikere 
og myndigheder.

http://di.dk
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VÆRKTØJSINDUSTRIEN I DANMARK  
BANER VEJEN FOR FREMTIDENS PRODUKTION

VI STILLER SKARPT PÅ:
Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse

 > Vi er med til at sikre, at værktøjsuddannelsen i 
Danmark er i verdensklasse, og at lærlinge med for-
skellige kvalifikationer og alder kan rekrutteres til 
forskellige niveauer som f.eks. EUD, EUX og EUV.

 > Vi er også med til at sikre, at værktøjsuddannelsen 
giver adgang til efteruddannelse til f.eks. værktøjs-
tekniker, opkvalificering via AMU-kurser og ad-
gang til bl.a. professionsbacheloruddannelser og 
Erhvervsakademi.

 
Politisk forvaltning og regulering

 > Vi har en konstruktiv dialog med politikere – både 
for at opnå gennemskuelig og relevant lovgivning 
og for at undgå dansk enegang og overimplemente-
ring af EU-regler.

 > Vi har en konstruktiv dialog med myndigheder for 
at opnå fair og ensartet sagsbehandling – uanset 
sagstype og lokation.

Værktøjbranchen som en del af produktion  
i Danmark

 > Vi arbejder for, at værktøjsbranchen vinder frem 
som en vigtig aktør og partner for producerende 
virksomheder.

 > Vi indgår i dialoger, kampagner og partnerskaber, 
så kunder, arbejdstagere og samarbejdspartnere får 
et bedre kendskab til branchen.

 > Vi gør branchens produktudvikling og innovation 
synlig og viser, hvordan industrielle værktøjskom-
ponenter og værktøjsmaskiner fremmer effektivi-
tet, sikkerhed og grøn omstilling i produktionsvirk-
somheder.

 
Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

 > Vi samarbejder bredt og konstruktivt. Vi opnår 
gode resultater, viden og inspiration i samspil med 
andre erhvervsorganisationer, uddannelser, myn-
digheder, medier og mange andre – alt sammen til 
gavn for vores medlemmer.
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Værktøjsindustrien i Danmark (VID) optager virksomheder, der fremstiller, rådgiver om og anven-
der industrielt værktøj og værktøjskomponenter. Vores medlemmer er specialister inden for bl.a. 
bukning, stansning, snitning, plastfremstilling, trykstøbning og lignende. 

VID er hjemsted for branchens kollegiale fællesskab, hvor vi styrker branchens omdømme og kon-
kurrenceevne – også i den stigende konkurrence fra dygtige kolleger i EU, Asien og andre steder.

Vi arbejder for, at vores medlemmer har adgang til at uddanne og rekruttere den bedste arbejds-
kraft. VID og mange af vores medlemmer engagerer os i brancherelaterede råd, nævn og udvalg, i 
kampagner og på DM i Skills.

VID og alle vores medlemmer er også medlemmer af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiver-
organisation DI – Dansk Industri. Det giver adgang til et endnu bredere udbud af rådgivning, net-
værk, service og gennemslagskraft.

Kontakt os gerne vedrørende medlemskab og kontingent.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Bjørn Bagge 
Chefkonsulent 
Mail: bjba@di.dk
Tlf.: 3377 3932
Mobil: 3016 6536 
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