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BYGNINGSENTREPRENØRSEKTIONEN
FAGLIGT FÆLLESSKAB OG NETVÆRK 
FOR BYGNINGSENTREPRENØRER

SYV GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF BYGNINGSENTREPRENØR-
SEKTIONEN:

> Du kommer med i et stærkt fagligt fællesskab – her kan du sparre med kolle-
ger fra branchen, uanset om din virksomhed har få eller rigtig mange ansatte.

> Du får faglig sparring med eksperter fra DI og DI Byggeri.

> Du får ny viden, myndighedskrav og de politiske dagsordner – udvalgt og 
”oversat” til hverdagsbrug.

> Du og dine medarbejdere får 50 pct. tilskud til målrettede uddannelsestilbud 
samt et bredt udvalg af kurser og arrangementer.

> Du deltager gratis i tema-, medlemsmøder og netværksmiddage.

> Du kan deltage i årlige studieture til stærkt reduceret pris til så forskellige ste-
der som f.eks. Canada, Grønland, Japan, Sydafrika, Litauen … 

> Og du får adgang til særligt netværk for dig, som er beskæftiget med større 
bygge- og anlægsopgaver – Styringsentreprenørgruppen.

SOM MEDLEM AF BYGNINGSENTREPRENØRSEKTIONEN FÅR DU DE BEDSTE 
KORT PÅ HÅNDEN INDEN FOR:

> Erhvervsjuridisk rådgivning.

> Byggeteknisk rådgivning.

> Personalejuridisk rådgivning.

> Rådgivning og løbende opdatering om arbejdsmiljø og tilsyn.

> Byg Garanti: Dit arbejde for private kunder er dækket af Byg Garanti, som giver 
dine kunder en tryghed.

> Overenskomstdækning: Din virksomhed bliver overenskomstdækket og får 
blandt andet rådgivning om ansættelsesret.

BYGNINGSENTREPRENØR-
SEKTIONEN omfatter alle 
bygningsentreprenører lige fra 
SMV’er til de helt store fag- og 
styringsentreprenører, med el-
ler uden egen produktion, og  
som opfører bygninger i sin 
helhed eller dele heraf. Sektio-
nen har medlemmer i hele lan-
det.

BYGNINGSENTREPRENØR-
SEKTIONEN er en sektion i 
DI Byggeri og dermed en inte-
greret del af Danmarks største 
erhvervs- og arbejdsgiverorga-
nisation DI. Det giver dig den 
stærkeste partner, der hele ti-
den arbejder for, at du får de 
mest optimale rammevilkår for 
din virksomhed. Det gælder 
bl.a. lovgivning, lærlinge, re-
kruttering, overenskomster, 
uddannelse, skatter og afgif-
ter. 

Som medlem af DI Byggeri er 
du med i et branchefællesskab 
med over 6.000 virksomheder.
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BYGNINGSENTREPRENØRSEKTIONEN
UDVIKLER DIN BRANCHE

VI STILLER SKARPT PÅ:
Faglighed, fornyelse og produktivitet

> Vi styrker samarbejde og sammenhold blandt vores 
medlemmer – bl.a. via temadage og studieture.

> Vi bistår med at holde et højt uddannelsesniveau 
fra lærling til topledelse.

> Vi giver klar og anvendelig viden om f.eks. materia-
ler, myndighedskrav, produktivitet og arbejdsmiljø.

> Vi har et netværk, Styringsentreprenørgruppen, 
for medlemmer, der beskæftiger sig med styring af 
større bygge- og anlægsopgaver.

Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

> Vi samarbejder konstruktivt – også med verden 
omkring os. Vi opnår og deler gode resultater, vi-
den og inspiration i samspil med f.eks. andre orga-
nisationer, interessante bygherrer, byudviklere og 
myndigheder.

Politisk forvaltning og regulering

> Vi arbejder for en offentlig administration med fo-
kus på løsninger til gavn for virksomhedernes 
vækstmuligheder og færre administrative byrder.

> Vi er aktive i høringsperioden for at præge kom-
mende lovgivning og er i dialog med myndigheder 
om vejledninger – et arbejde, du som medlem selv 
kan være med til. 

> Vi kæmper for lettere adgang til at deltage i Offent-
lig Private Partnerskaber og offentlige udbud.

Synliggørelse af branchens værdiskabelse

> Vi viser, at vores branche er en del af løsningen, når 
byggeri i Danmark skal styres og gennemføres på 
bedste, sikreste og mest bæredygtige måde.

> Vi fremmer kendskabet til de spændende uddan-
nelses- og jobmuligheder i branchen.

Bygningsentreprenørsektionen arbejder for fair konkurrence – uanset om opgaven er stor eller 
lille, og uanset om den er afgivet af en erhvervsvirksomhed, en offentlig udbudsgiver eller en privat 
husstand.

Vores medlemmer skal kunne uddanne og rekruttere de bedste medarbejdere fra lærling til leder, 
så vi kan blive ved med at ligge forrest – også i konkurrence med dygtige kolleger fra andre EU-
lande.

Vi engagerer os i brancherelaterede råd, nævn og udvalg. Og med DI Byggeri og DI i ryggen står vi 
også stærkt, når vi arbejder for at fremme branchens erhvervspolitiske og medlemmernes arbejds-
giverpolitiske interesser.

Vi styrker medlemmernes sammenhold med arrangementer, studieture og kompetenceudvikling. 
Vi har bl.a. generalforsamling med festmiddag, temadage  og byggepladsbesøg. Bestyrelsen udpe-
ger hvert år relevante efteruddannelsesaktiviteter, som sektionen yder 50 pct. tilskud til, og des-
uden yder vi et betragteligt tilskud til vores studieture.

Bygningsentreprenørsektionens kontingent er aktuelt 1.400 kr. årligt. Medlemskab af sektionen 
forudsætter medlemskab af DI og DI Byggeri, og kontingenter dertil opkræves og betales særskilt.

Kontakt os og få mere at vide om vores tilbud og muligheder på di.dk/bes.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Anne Kristine Busch
Chefkonsulent
Mail: akbu@di.dk
Tlf.: 7216 3000
Mobil: 2189 2424
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