TRÆSEKTIONEN STÅR
FOR BRANCHEUDVIKLING,
UDDANNELSE OG GODE
RAMMEVILKÅR

Vil du have helt konkrete fordele målrettet tømrer- og snedkervirksomheder?
Vil du have større politisk indflydelse på byggelovgivning, håndværkerfradrag, lærepladser og udbudsloven? Og vil du have sparring og videndeling om trends, byggeteknik, bæredygtighed, teknologi og forretningsdrift? Være en del af et stærkt
netværk?
Så er Træsektionen foreningen for din virksomhed. Vi repræsenterer cirka 2.500
medlemmer, og er dermed – målt på medlemmer – den største forening i Danmarks største erhvervsorganisation, DI. Vi har gennemslagskraft til at sætte en faktuel og saglig politisk dagsorden.
TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF TRÆSEKTIONEN
> Politisk indflydelse på rammerne for at drive håndværksvirksomhed i Danmark. Sammen har vi styrken til få indflydelse på rammevilkårene for din virksomhed.
> Den nyeste viden om byggelovgivning, miljø- og arbejdsmiljø, erhvervsjura, uddannelse/lærlinge, IT, ledelse, bæredygtighed, optimering og meget mere.
Sammen med fagspecifikke værktøjer og vejledninger giver vi dig værdifuld
indsigt, så din virksomhed er forberedt på i morgen og derved undgår ubehagelige overraskelser.

TRÆSEKTIONEN er en del af
DI Byggeri og DI. Tilsammen
udgør vi stærke partnere for
din virksomhed.
Træsektionen organiserer virksomheder inden for byggeriets
trærelaterede fag – tømrer- og
snedker-virksomheder, tækkemænd samt og fugevirksomheder, som naturligt eller traditionelt arbejder med træ i
byggeriet.
Som medlem af Træsektionen
bliver du en del af et tæt fagligt
fællesskab, der er med til at
styrke rammevilkårene for din
virksomhed.

> Et stærkt netværk til 2.500 håndværksvirksomheder, der arbejder med træ, og
til hele DI’s medlemsskare på ca. 19.000 virksomheder i alt.
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TRÆSEKTIONEN ARBEJDER FOR
AT UDVIKLE VORES BRANCHE
SOM MEDLEM AF TRÆSEKTIONEN FÅR DU BL.A.
FØLGENDE FORDELE OG TILBUD:

For at indfri vores vision og mission stiller vi skarpt på
følgende fire fokusområder:

> Hjemmeside med relevant faglig viden for medlemmerne

Branchens rammebetingelser, f.eks.

> Træsektionens egne publikationer om faglige emner

> Arbejdsmiljølovgivning

> Fri adgang/tilskud til kurser, som er relevante for
medlemmerne

> Stabilt håndværkerfradrag

> Fri adgang til en række Træhåndbøger hos Træinformation

Uddannelse og kompetencer, f.eks.

> Magasinet TRÆ og medlemsbladet Træ-Nyt, der
beskæftiger sig med trends og udvikling i branchen

> Hvordan sikrer vi en god uddannelse af vores lærlinge

> Udbudsregler

> Hvordan sikrer vi flere lærlinge

> Betingelser for ansættelse af lærling
TRÆSEKTIONENS VISION ER KLAR:
At skabe størst værdi for vores medlemmer – store som
små.

Virksomhedsdrift, f.eks.

Mission: Gennem synlighed og interessevaretagelse arbejder vi for at understøtte vores medlemmers forretningsmæssige og brancherelaterede interesser.

> Kurser for nystartede virksomheder – hvordan driver du en virksomhed

> Tømrerhandlernes urimelige salgs- og leveringsbetingelser

Bæredygtighed, f.eks.
> Hindringer i lovgivningen for mere træ i byggeriet
> Ligestillede brandkrav til træbyggeri
Sammen udgør vi en stærk stemme. I fællesskab kan vi
sikre de politiske beslutninger påvirkes i den rigtige
retning. Bliv medlem i dag og vær med til at styrke
rammevilkårene for din virksomhed – og få samtidig viden og netværk, du kan bruge til at udvikle din forretning.
EKSTRA STYRKE I FÆLLESSKABERNE
Hos Træsektionen ser vi en klar styrke i at være med i store fællesskaber som DI Byggeri og DI, bl.a.
når overenskomster skal fornys, og når rammevilkår for erhvervslivet over en bred kam står på den
politiske agenda.

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Samtidig kan du også pleje dine lokale interesser sammen med Træsektionen. Vi har ni regionsudvalg, der bl.a. afholder mange sociale og faglige arrangementer i nærområderne. Det styrker det
nære sammenhold blandt medlemmerne.
Træsektionen sikrer din virksomhed både lokal forankring og national gennemslagskraft.
Se mere på www.traesektionen.dk eller kontakt os på telefon eller mail.

Jesper Salling Nielsen
Chef for Træsektionen
Mail: JESN@DI.DK
Tlf.: 7216 0231
Mobil: 2020 3636
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