DANSK ERHVERV MEDLEMSKAB

Bliv medlem af
Dansk Erhverv
gennem Dansk
Svømmeunion

Som medlem af Dansk Svømmeunion kan din svømmeklub nu tegne
et FullService-medlemskab af Dansk Erhverv for kun 1.250 kr. om
året, ekskl. moms.
Et FullService-medlemskab giver fri adgang til samtlige af Dansk
Erhvervs medlemsservices.
Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance i en konkret sag,
skal du blot skrive eller ringe til Dansk Erhvervs salgschef Jesper
Juul-Jensen på jjj@danskerhverv.dk eller telefon 33 74 61 00 med
henblik på at få klubben meldt ind.

Ansættelsesret
FullService-medlemskab af Dansk Erhverv giver ubegrænset adgang til dybdegående og virksomhedsnær rådgivning om ansættelsesret. Dansk Erhvervs
Hotline besvarer dagligt spørgsmål fra medlemmerne.
Medlemskabet inkluderer blandt andet sparring om for eksempel ansættelseskontrakter, opsigelser, ferie, barsel, sygdom, handicap, refusion af sygedagpenge,
udenlandsk arbejdskraft, bonusordninger, klausuler, beskyttelse af erhvervshemmeligheder, persondata og personalepolitikker. Vi deltager i forhandlinger med
fagforeningerne for at finde en løsning med udgangspunkt i både juraen og en
forretningsmæssig vurdering. Som en del af medlemskabet kan vi føre eventuelle
retssager fra byret til Højesteret og EU-domstolen.
Endelig tilbyder Dansk Erhverv en række kurser til favorable priser for
vores medlemmer.

Erhvervsjura
På det erhvervsjuridiske område rådgiver vi om for eksempel aftaleret, udbud,
forbrugerret, konkurrenceret, erhvervslejeret, markedsføringsret og immaterialret.

EU’s persondataforordning
Med medlemskabet får I adgang til rådgivning om EU persondataforordningen.
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HR & Ledelse
Medlemskabet af Dansk Erhverv giver også adgang til rådgivning om HR-emner,
herunder stress, fastholdelse af medarbejdere, nedbringelse af sygefravær,
motivation, løn som incitament, vanskelige samtaler og personalepolitikker.
Visse kurser og workshops er dog mod betaling.

Arbejdsmiljø
Vi rådgiver om alt fra organisering af arbejdsmiljøarbejdet og indeklimaforhold til
forebyggelse af stress og mobning. Vi klæder jer på til besøg af Arbejdstilsynet og
håndterer en eventuel klage over et efterfølgende påbud.

Uddannelse & kompetenceudvikling
Vores uddannelseskonsulenter rådgiver om elevuddannelse samt efter- og
videreuddannelse på alle niveauer, herunder hvordan man planlægger et
efteruddannelsesforløb med offentlig støtte.

Medlemsfordele
Som medlem får I adgang til blandt andet rabatordninger på forsikringer,
Berlingske abonnement, TDC mv.

I øvrigt
Herudover giver medlemskab adgang til Dansk Erhvervs nyhedsbreve, der
”oversætter” ny lovgivning, nye domme osv. til den praktiske hverdag i
medlemsvirksomheder.
Yderligere information findes på vores hjemmeside, hvor I også kan anmode
om at blive ringet op vedrørende fordelene: www.danskerhverv.dk
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DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

Forsidebillede af: Michael Vienø

Dansk Erhverv er både erhvervsorganisation og
arbejdsgiverforening og repræsenterer et betydeligt
antal virksomheder og brancheorganisationer inden
for handel, rådgivning & videnservice, oplevelse &
velfærd, transport samt service.

