
DI BYGGERI MALER
SEKTIONEN DANMARKS 
STØRSTE BYGGEFAGLIGE 
FÆLLESSKAB

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF DI BYGGERI MALERSEKTIONEN:

 > Din virksomhed kommer i centrum: Du får sparring og vejledning omkring 
lovgivning, arbejdsmiljø og kontraktsmæssige forhold. Du får et netværk i en 
arbejdsgiverorganisation, med 26 andre sektioner inden for byggeri, anlæg og 
industri.

 > Politisk indflydelse: Malerfaget bliver hørt, når vi sætter emner på dagsorde-
nen overfor politikerne og influencers.

 > Opdateret viden: Du og dine medarbejdere får mulighed for kvalitets videreud-
dannelse. Vi sikrer den nyeste viden og holder dig orienteret igennem 6 årlige 
nyhedsbreve og igennem seminarer, uddannelses- og medlemsdage.

SOM MEDLEM AF DI BYGGERI MALERSEKTIONEN  
STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:

 > Netværk og ny viden

 > Overenskomstmæssige forhold

 > Jura/kontrakter

 > Arbejdsmiljø

 > Videreuddannelse

DI BYGGERI  
MALERSEKTIONEN  
er en del af Danmarks største 
byggefaglige fællesskab. Med 
6.700 medlemsvirksomheder 
inden for byggeri, anlæg og 
byggeindustri og knap 120.000 
medarbejdere, står du stærkt.

DI og DI Byggeri repræsente
rer sammen en meget høj fag
lig kompetence og gennem
slagskraft i forhold til at 
påvirke de beslutninger, der 
vedrører din hverdag som virk
somhedsejer. Vi arbejder for, 
at du som med lems virk som
hed får bedre be tingel ser at 
drive virksomhed under.  
I Malersektionen sidder der 
specialister, der informerer om 
ny viden indenfor faget  
herunder 
 gældende 
lovgivning.
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https://www.danskindustri.dk/


MALERSEKTIONEN
ARBEJDER FOR AT UDVIKLE  
EN STÆRK BRANCHE
VI STILLER SKARPT PÅ:

Omkostninger, fornyelse og produktivitet
Vi arbejder for:

 > At medvirke til at udvikle kvalitetssikrings-
værktøjer.

 > At samarbejde med leverandører omkring udvik-
ling af nye metoder.

 > At præcisere og anskueliggøre grænseflader imel-
lem fag herunder tolelancer.

Politisk forvaltning og regulering
Vi arbejder for:

 > En udbudspolitik med flest mulige fagentrepriser.

 > En fair konkurrence i udbud.

 > Et maksimum på tilbud, der kan indhentes.

 > Bedre rammevilkår for virksomhedsdrift.

Malerbranchens udbredelse
Vi arbejder for:

 > Et godt samarbejde med de Tekniske Skoler om-
kring en høj kvalitet af uddannelsen, som fører til 
flere malerlærlinge.

Synliggørelse af branchens værdiskabelse
Vi arbejder for:

 > Synliggørelse af, at korrekt udført malerarbejde 
vedligeholder bygningsdele, så de holder længere 
og kan bevares.

 > At synliggøre malerfagets kvalitetsaftryk på bygge-
rierne.
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Den 1. januar 2003 blev Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) og Danske Entreprenører lagt sammen og 
blev til Dansk Byggeri. I dag er Dansk Byggeri lagt sammen med DI og DI Byg og hedder DI Byggeri. 
DI Byggeri Malersektionen er en af 26 sektioner under DI Byggeri. Du får i Malersektionen et unikt 
netværk og fordel af de synergier, der skabes imellem de enkelte sektioner og med industrien.

I Malersektionen tilbyder vi konsulentbistand, uddannelse til dig og dine medarbejdere, attraktive 
forsikringsordninger, værktøj/udstyr, reklame/marketing, kontor/IT mv. Det sikrer dig de bedste  
betingelser for at drive din virksomhed. 

Som noget særligt tilbyder vi Byg Garanti til dine private kunder. Det giver dig en konkurrence
mæssig fordel og dine kunder tryghed i samarbejdet.

Få mere at vide om vores sektion og vores branche på www.malersektionen.dk.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Lars Eitmann
Konsulent
Mail: laei@di.dk
Direkte: 7216 0158
Mobil: 5218 5966

https://www.danskindustri.dk/

