DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN GIVER DIG FORDELE
I EN BRANCHE I VÆKST

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF
DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN:
> Du kommer i centrum: Du får sparring og vejledning om bl.a. lovgivning, myndighedskrav og medarbejdere. Og du bliver en del af en brancheforeningen DI
Byggeri, der spiller sammen med medier og mange målgrupper.
> Du bliver hørt: Du får politisk indflydelse, når vi sætter din branches udfordringer på dagsordenen over for myndigheder og politikere – i Danmark og internationalt.
> Du holder fingeren på pulsen: Vi holder dig opdateret om branchens nationale
og internationale udvikling.
SOM MEDLEM AF DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN STÅR DU STÆRKERE
INDEN FOR:
> Uddannelse: Vi hjælper dig med at få opgraderet dine medarbejdere til diamantskærere på et struktureret og statsgodkendt kursusforløb.
> Arbejdspladsvurdering (APV): Få hjælpeskemaer, links og branchevejledning
om arbejdsmiljø, APV og samspillet med Arbejdstilsynet.
> Netværk i branchen: Mød dine kolleger til møder, messer og andre arrangementer, som foreningen planlægger.
> Personalejuridisk rådgivning: Hos os kan du få rådgivning om personalejura
og overenskomster – det er inkluderet i dit kontingent!

DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN har til formål at
skabe rammerne for et fagligt
fællesskab. Sammenhold
og samarbejde er nødvendigt
i vores branche, der både er
stramt reguleret af lovgivning
og har brug for flere kvalificerede medarbejdere. Vi arrangerer bl.a. faglige events, ture
til messer samt kurser og
foredrag.
Diamantentreprenør-sektionen er en integreret del af DI
Byggeri og DI, Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Sammen står vi
stærkt, når vi fremmer medlemmernes forhold. Vi påvirker
udviklingen inden for bl.a.
arbejdsmarked, uddannelse,
erhvervsjura og nationale
rammeforhold.

> Tillid og troværdighed: Du får adgang til DI Byggeris anerkendte udvalg af
blanketter, garantiordning, værktøjer til kvalitetssikring, forsikring og meget
mere.
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DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN
ARBEJDER FOR DIG HELE VEJEN RUNDT
VI STILLER SKARPT PÅ:
Uddannelse, produktivitet og fornyelse

Branchens perspektiv

> Vi fremmer uddannelse overalt i virksomhederne –
hele vejen fra de nyeste AMU-kurser til effektive
webinarer og solide lederuddannelser.

> Vi har dokumentation for, at præcis og effektiv diamantboring og -skæring bidrager til mindre materialespild og til en mere effektiv grøn omstilling i
fremtidens bygge- og anlægsbranche.

> Vi vejleder medlemmerne i at arbejde innovativt og
med de nyeste metoder og værktøjer.
> Vi hjælper medlemmerne fremad i deres arbejde
med øget produktivitet, digitalisering og grøn omstilling.
Politisk forvaltning og regulering
> Vi arbejder for ensartet sagsbehandling blandt
kommuner og myndigheder overalt i landet – ofte i
fællesskab med regionalforeningerne i DI Byggeri
og DI.
> Vi påvirker den politiske lovproces med bl.a. høringssvar og direkte kontakt til politikerne.
> Vi taler på branchens vegne mod danske særregler
og overimplementering af EU-regler.

> Vi samarbejder på tværs af branchens aktører, for
vores medlemmer må hele tiden udvikle sig og
blive stærkere i en branche, der præges af innovation og øget international konkurrence.
Synliggørelse af branchens værdiskabelse
> Vi deltager aktivt i medier, på messer og events,
hvor både kunder og samfund får øje på kvaliteten
af vores medlemmers arbejde.
> Vi formidler kontakter mellem vores medlemmer
og de myndigheder, uddannelser, organisationer og
andre, der er i berøring med vores branche.
> Vi kommunikerer og bliver hørt om emner som
uddannelse, arbejdsmiljø, grøn omstilling og bæredygtighed inden for bygge- og anlægssektoren.

BLIV MEDLEM
Diamantentreprenørsektionen bygger på et fællesskab, der styrker de enkelte medlemmers loyalitet i forhold til hinanden. Vi står sammen om at fremme relationer og god skik i branchen. Vores
fællesskab animerer til redelig og sikker virksomhedsdrift.

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Vores medlemmer sætter deres ansattes arbejdsmiljø meget højt, og sektionen hjælper medlemmerne til at skabe det bedste og sikreste arbejdsmiljø. Vi har bl.a. taget initiativ til udarbejdelse af
en branchevejledning, der sætter normen for godt og sikkert arbejdsmiljø.
Diamantentreprenørsektionen opbygger og bidrager til stærke netværk, som vores medlemmer
har direkte fordele af at være en del af. Det gælder især DI Byggeri og DI, som alle vores medlemmer også er tilknyttet.
Indmeldelsesgebyr i sektionen: kr. 1.500,-.
Kontingent for fuldt medlemskab: kr. 6.500,- pr. år.
Kontingent for medlemskab uden valgbarhed til bestyrelsen (f.eks. leverandører og producenter af
diamantværktøj) kr. 5.500,- pr. år.

Jesper Hald
Sekretariat
Mail: jerh@di.dk
Tlf. 2033 5685
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Få endnu mere at vide om vores branche og vores muligheder på www.diamanterne.dk

