
Download Fremstillingsindustriens app,
FFI Update! 

Scan QR-koden og hent appen, 
så du kan få information og 
nyheder direkte på mobilen.

Se IndustriNews eller lyt 
til Fremstillingsindustriens 

podcast, når det passer dig! 

FFI Update giver nem og 
hurtig adgang til tilmelding af 

 services, kontaktinformationer 
og foreningens indsatser. 

Med FFI Update har du 
mulighed for at give input

og blive klogere på foreningen, 
samt hvad der rør sig

i industrien.

I Fremstillingsindustriens sekretariatet ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre 
vores medlemmers konkurrenceevne gennem tæt dialog, relevant kommunikation og faglig 
videndeling. Dermed kan vi sikre en tæt sammenhæng mellem vores med lemmers behov og 
de mange services, som DI tilbyder medlemmer inden for vigtige dele af virksomhedsdrift. 

Ved at sikre nem adgang til værdiskabende rådgivning – og med  tilskud til en bred vifte 
af kurser, netværk og arrangementer – arbejder vi for at styrke medlemmernes faglige og 
kommercielle kompetencer. Dermed kan produktionsvirksomheder i Danmark  fortsat bidrage 
til vækst og arbejdspladser her i landet.

Har du brug for vejledning eller har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte os:

Tlf.: +45 3377 3355
ffi@di.dk

Vil du styrke din faglighed?

ffi.di.dk | ffi@di.dk | 3377 3355

KURSER & 
 UDDANNELSER

Har du brug for konkret 
sparring eller ønsker du  bedre 

forståelse for et specifikt 
område,  der  rækker ud over

et almindeligt kursus? 

I DI tilbyder vi specialiserede forløb, der til-
rettelægges ud fra din virksomheds ønsker, behov 

og målsætninger.  Vi tager gerne en indledende 
samtale med dig for at afdække

dine behov og se, om vi kan hjælpe.

Kontakt gerne DI Ledelse og 
 Virksomhedsudvikling på:

+45  3377 3700

https://www.danskindustri.dk/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/Fremstillingsindustrien/
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LEDELSE

> Fremstillingsindustriens ledelsesdag > DI’s bestyrelsesuddannelse

> Fremstillingsindustriens lederuddannelse >  Sæt klare mål for dine medarbejdere
– Online kursus

> DI’s lederuddannelse >  Sådan holder du svære samtaler med
dine  medarbejdere – Online kursus

> DI’s ejerlederuddannelse >  Distanceledelse
– Online kursus

> DI’s strategiske lederuddannelse >  Hold eff ektive MUS-samtaler
– Online kursus

HR

> Rekruttering og onboarding > Rollen som sparringspartner

> HR som strategisk partner (masterclass) >  Klæd ledelsen på til MUS-processen
– Online kursus

> HR-opgaven og dig > Sæt tal på HR

INTERNATIONALT

>  Leading in a Danish Work Culture >  Internationale ansættelser
– Online kursus

>  Udstationeringer
– Online kursus

>   Få succes på eksportmarkederne
– Forløb

JURA OG OVERENSKOMST

>  Ajour med ferie, sygdom og barsel
– Online kursus

>  Overenskomst og personalejura for
administrative medarbejdere – Online kursus

>  Håndtering af svære sygeforløb
– Online kursus

>  Personalejura for ledere
– Findes også som online kursus

>  Ferieloven
– Findes også som online kursus

>  Persondata og ansættelsesret
– Online kursus

> Personalejura for HR > I dybden med skiftehold

>  Industriens Overenskomst
– Findes også som online kursus

>  Få styr på Fællesoverenskomsten
– Online kursus

> I dybden med arbejdstid >  Stil skarpt på reglerne for funktionæransatte
– Online kursus

DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

>  Administrative robotter (RPA) 
for begyndere

>  Få gavn af automatisering

BÆREDYGTIGHED

>  Bootcamp – CO2

PRODUKTIVITET

>   Høst de lavthængende frugter
– Forløb

Fremstillingsindustrien arbejder for at sikre nem adgang til værdiskabende rådgivning til 
vores medlemmer, og giver 25% i tilskud til en bred vifte af kurser og uddannelser. Dog 
yder  Fremstillingsindustrien max tilskud på 3.000 kr. pr. person pr. kursus eller uddannelse. 
 Fremstillingsindustrien giver også tilskud til netværk og arrangementer. Er du i tvivl, om vi 
yder tilskud, eller har du brug for hjælp til at fi nde en bestemt aktivitet, er du velkommen til 
at  kontakte os på ffi  @di.dk eller 3377 3355.

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/Fremstillingsindustrien/
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https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/kurser/ledelse/sadan-holder-du-svare-samtaler-med-dine-medarbejdere---online/
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LEDELSE

> Fremstillingsindustriens ledelsesdag > DI’s bestyrelsesuddannelse

> Fremstillingsindustriens lederuddannelse >  Sæt klare mål for dine medarbejdere
– Online kursus

> DI’s lederuddannelse >  Sådan holder du svære samtaler med
dine  medarbejdere – Online kursus

> DI’s ejerlederuddannelse >  Distanceledelse
– Online kursus

> DI’s strategiske lederuddannelse >  Hold eff ektive MUS-samtaler
– Online kursus

HR

> Rekruttering og onboarding > Rollen som sparringspartner

> HR som strategisk partner (masterclass) >  Klæd ledelsen på til MUS-processen
– Online kursus

> HR-opgaven og dig > Sæt tal på HR

INTERNATIONALT

>  Leading in a Danish Work Culture >  Internationale ansættelser
– Online kursus

>  Udstationeringer
– Online kursus

>   Få succes på eksportmarkederne
– Forløb

JURA OG OVERENSKOMST

>  Ajour med ferie, sygdom og barsel
– Online kursus

>  Overenskomst og personalejura for
administrative medarbejdere – Online kursus

>  Håndtering af svære sygeforløb
– Online kursus

>  Personalejura for ledere
– Findes også som online kursus

>  Ferieloven
– Findes også som online kursus

>  Persondata og ansættelsesret
– Online kursus

> Personalejura for HR > I dybden med skiftehold

>  Industriens Overenskomst
– Findes også som online kursus

>  Få styr på Fællesoverenskomsten
– Online kursus

> I dybden med arbejdstid >  Stil skarpt på reglerne for funktionæransatte
– Online kursus

DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

>  Administrative robotter (RPA) 
for begyndere

>  Få gavn af automatisering

BÆREDYGTIGHED

>  Bootcamp – CO2

PRODUKTIVITET

>   Høst de lavthængende frugter
– Forløb

Fremstillingsindustrien arbejder for at sikre nem adgang til værdiskabende rådgivning til 
vores medlemmer, og giver 25% i tilskud til en bred vifte af kurser og uddannelser. Dog 
yder  Fremstillingsindustrien max tilskud på 3.000 kr. pr. person pr. kursus eller uddannelse. 
 Fremstillingsindustrien giver også tilskud til netværk og arrangementer. Er du i tvivl, om vi 
yder tilskud, eller har du brug for hjælp til at fi nde en bestemt aktivitet, er du velkommen til 
at  kontakte os på ffi  @di.dk eller 3377 3355.
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