Medlemsfordele
Dansk Erhverv

Medlem af Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er
erhvervslivets stemme.
I tæt dialog med
politiske beslutningstagere arbejder vi hver
dag for at gøre Danmark
til verdens bedste land
at drive virksomhed i.

Vidste du, at alle
medlemmer har fri
adgang til juridisk
rådgivning om
ansættelsesret hos
Dansk Erhvervs
Hotline? Vi rådgiver
om alt fra afskedigelser til lønsamtaler.
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Hvad får du som medlem af Dansk Erhverv?
Professionel rådgivning
Du får professionel juridisk rådgivning om alt inden for personalesager, en lang række
emner inden for erhvervsjura, virksomhedsdrift, arbejdsmiljø, medarbejderudvikling,
efteruddannelse og meget mere. Vores ydelser spænder fra telefonisk hotline til individuel
juridisk rådgivning og i visse situationer hjælp ved ansættelsesretlige retssager.
Politisk indflydelse
Dansk Erhverv er et indflydelsesrigt politisk talerør for dansk erhvervsliv. Vi sikrer, at vores
medlemmers interesser får stor gennemslagskraft i det politiske system i både Danmark og
EU. Vi arbejder hver dag på at forbedre erhvervslivets rammevilkår til gavn for din virksomheds
vækstmuligheder og konkurrenceevne. Vi arbejder for, at Danmark bliver verdens bedste land at
drive virksomhed i.
Uddannelse og arrangementer
Du og dine kollegaer får gennem medlemskabet adgang til Dansk Erhvervs omfattende udbud
af kurser og arrangementer med gratis adgang til størstedelen samt rabat på vores individuelle
ledelseskurser. Du får inspiration og viden om aktuelle emner, f.eks. e-handel, digitale trends,
ferieloven, rekruttering og GDPR.
Netværk og udvalg
Videndeling og sparring er omdrejningspunkt for Dansk Erhvervs mange netværk og udvalg, som
dit medlemskab giver adgang til. Alle netværk og udvalg er drevet af efterspørgsel, og derfor
kommer der hele tiden nye til. Som medlem kan du bl.a. ved deltagelse i netværk og udvalg
være med til at forme de politiske prioriteringer, Dansk Erhverv kæmper for.
EU og International
Som medlem har du adgang til et stort internationalt netværk, herunder vores kontorer i
Bruxelles og New York med tæt kontakt til ambassader og andre samarbejdspartnere globalt.
Vi rådgiver dig bl.a. om internationale handelsforhold og EU’s indre marked, og du får adgang
til eksportfremstød i hele verden.

Har du spørgsmål om
barsel og graviditet?
Hos os kan du få
juridisk rådgivning om
rettigheder og forpligtelser – fra håndtering
af en konkret sag til
ønsker om en generel
medarbejderpolitik.
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Bedre rammevilkår til gavn
for din virksomheds vækstmuligheder og
konkurrenceevne
- det arbejder vi
for hver dag.
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Farer du vild i
feriereglerne?
Vi hjælper i spørgsmål
om, hvor meget
ferie en medarbejder
har optjent, hvornår
ferie skal afholdes,
medarbejderens ret
til erstatningsferie ved
sygdom, varsling af
ferie og meget andet.
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Vælg det medlemskab, der passer til dig
Hos os kan du vælge netop det medlemskab, der passer bedst til din virksomhed.
Vi tilbyder tre typer af medlemskab: Basis, Full-Service og Arbejdsgiver.

Dansk Erhverv

Hvad får du?

Basis

Dansk Erhverv

Full-Service

Dansk Erhverv

Arbejdsgiver

Politisk interessevaretagelse. Gennem tæt dialog med
politikerne i Danmark og globalt taler vi medlemmernes
mærkesager.
Fri adgang til Hotline. Ansættelsesretlig og erhvervsjuridisk
rådgivning pr. telefon om HR, arbejdsmiljø og uddannelse.
Rådgivning om internationale handelsforhold,
EU’s indre marked og adgang til eksportfremstød i hele verden.
Kurser, events og konferencer. Inspiration og viden om
aktuelle emner og trends.
Nyhedsbreve og magasin. Nyheder, viden og rådgivning
fra vores fagmedarbejdere inden for bl.a. handel,
digitalisering, miljø, iværksætteri, oplevelse, velfærd,
CSR, arbejdsmiljø, personale og erhvervsjura.
Netværk. Adgang til vores mange forskellige netværk.
Rabat på carneter og certifikater. F.eks. oprindelsescertifikater og ATA-carneter.
Attraktive rabatordninger. CircleK, Q8, SATS, Bisnode,
NODECO, PFA Pension for Funktionærer m.fl.
Servicetjek af ansættelseskontrakter, lønsystemer,
personalehåndbog m.m.
Dybdegående individuel juridisk rådgivning inden for
det ansættelsesretlige område.
Advokatbistand ved ansættelsesretlige retssager.
Erhvervsjuridisk rådgivning og gennemgang af
kontrakter. Bl.a. salgs- og leveringsbetingelser, agentog forhandlerkontrakter samt fødevarerådgivning.
Dybdegående individuel rådgivning om HR, ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø, herunder vurdering af
afgørelser fra Arbejdstilsynet og den juridiske klagesagsbehandling.
Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering.
Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse.
Dækning af Dansk Arbejdsgiverforening. Bl.a.
advokatbistand i det arbejdsretlige system, adgang til
detaljeret løn- og sygefraværsstatistik og til DA Barsel.
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Har din virksomhed styr på GDPR?
Vi kan hjælpe jer
med at få styr
på reglerne og
komme i mål.

Vidste du, at
Dansk Erhverv
udbyder mere
end 500 events,
konferencer og
kurser om året?

Vidste du, at du
som medlem kan
stille forslag om
regelforenkling
og byrdelettelser
til den danske
regering og EUkommissionen?

Er du interesseret i
eksportfremstød?
Hos Dansk Erhverv
får din virksomhed adgang til
fysiske og online
eksportfremstød i
hele verden.

Kender du reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen?
Vi rådgiver dig, så du kan sikre,
at arbejdsmiljøforholdene er
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

DANSK ERHVERV
Børsen
1217 København K

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

Vi handler på vegne af vores medlemmer
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000
medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger.
Vi er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af
verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejderog virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft.
Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i
netværk og udvalg.
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark
bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn
for arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft
og handlekraft.

