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Arbejdsgiver

Arbejdsgivermedlemskab
Et Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab giver din virksomhed en stærk,
kompetent og pålidelig sparringspartner og adgang til ekspertrådgivning
inden for personale- og erhvervsjura, overenskomster, internationalisering,
arbejdsmiljø, uddannelse og HR.
Arbejdsgivermedlemskabet er den komplette pakke, der sikrer dig hele vejen rundt.
I Dansk Erhverv har vi 45 advokater og jurister, der giver professionel juridisk rådgivning om alt i relation til forholdet mellem virksomhed og medarbejdere, herunder
ansættelsesret.
Herudover er din virksomhed som Arbejdsgivermedlem dækket af Dansk
Arbejdsgiverforening. Det betyder blandt andet, at du får adgang til services på
overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, gratis adgang
til detaljeret løn-og sygefraværsstatistik, adgang til feriekortordningen samt
mulighed for konfliktunderstøttelse. Du får desuden mulighed for tilmelding til
DA’s barselsfond, der pris- og refusionsmæssigt er konkurrencedygtig på markedet.
Til større virksomheder allokeres en fast key account, dette sikrer en optimal
service og rådgivning.
Konkurrencedygtige overenskomster
Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiverorganisation i
forhold til HK. Vi har derudover indgået såvel generelle, som branchespecifikke
overenskomster med en række andre forbund, herunder med 3F på vikar, transport- og lagerområdet og med Dansk Sygeplejeråd på sundhedsområdet.
Vi tilbyder rådgivning inden for alle overenskomstområder på både minimallønog normallønsområdet. Vi bistår vores medlemmer med alt fra daglig sparring
om forståelsen af overenskomster til forhandling af lokalaftaler og indgåelse
af virksomheds-overenskomster. Vores advokater sikrer medlemmer retshjælp i
sager på ansættelses- og overenskomstområdet ved de civile domstole og i det
fagretlige system uden ekstrabetaling.
Et Arbejdsgivermedlemskab kan medføre, at der rejses krav om overenskomst fra
et forbund.
Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab:
• Politisk interessevaretagelse
• Hotline rådgivning
• Internationale forhold
• Medlemsinformation i nyhedsbreve og magasin

”

Vidste du, at en retssag hurtigt koster
din virksomhed 50.000 kroner i salær til
egen advokat? Som Arbejdsgivermedlem
betaler du via dit kontingent for bistand
fra Dansk Erhvervs specialiserede
ansættelsesretlige advokater og undgår
dermed uventede ekstraomkostninger.
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Dybdegående, individuel juridisk rådgivning og advokatbistand
på overenskomstområdet
Advokatbistand ved retssager
Rådgivning om uddannelse og udvikling
Rabatter/ medlemsfordele
Rådgivning om arbejdsmiljø
Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse
Dybdegående juridisk rådgivning
Kurser og events.

Hvad sker der, når din virksomhed bliver medlem?
Når vi har modtaget dit indmeldelsesskema – som du kan udfylde på
www.danskerhverv.dk, eller få tilsendt – registrerer vi din virksomhed med
CVR- nummer og kontaktoplysninger. Herudover registrerer vi de centrale
beslutningstagere, du beder os om at optegne, og vi får din virksomhed placeret i
det relevante marked og i den eller de brancheforeninger, du eventuelt har ønsket
medlemskab af.
Når alle virksomhedsdata er registeret, får du et velkomstbrev fra os, og herefter
kan du kontakte os så ofte, du ønsker. Tjek jævnligt arrangementskalenderen
for at få overblik over alt det, der sker hos Dansk Erhverv og på vores kontorer i
Aarhus, Aalborg, Odense og Aabenraa. Du kan også registrere dig på vores
hjemmeside til at abonnere på de nyhedsbreve, du finder relevante.
Økonomi i medlemskabet
Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Arbejds
givermedlem betaler du i 2018 et årligt grundkontingent på 4.430 kr. med tillæg
af 0,235% af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft
over lønsum/kontingent. Ved indmeldelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver betaler du
en engangsydelse på 0,1% af den kontingentpligtige lønsum – dog min. 310 kr.
Beløbene er ekskl. moms.
Vi indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst
eller nedgang i antal ansatte og lønsum én gang årligt primo januar.

Dansk Erhvervs kontingentregulativ kan læses og
downloades på www.danskerhverv.dk »
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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og
arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder
og brancheforeninger. Vores mission er at fremme
konkurrencekraft hos vores medlemmer i en
globaliseret økonomi.

