KÆRE KOLLEGA

– velkommen til
Dansk Håndværk!
Dansk Håndværk er arbejdsgiverforeningen for små og mellemstore
virksomheder, der ønsker ordnede forhold og som vil være med til at
højne kvaliteten i håndværksbranchen.
Vi har fokus på nærhed, ordentlighed og faglighed, fordi vi mener, at
det er det bedste afsæt til sammen at udvikle det danske håndværk
og styrke vores medlemmers konkurrenceevne.
Det er vigtigt for os, at vores medlemmer bliver hørt, forstået og
taget seriøst. Vi er til for dig og ikke omvendt. Vi prioriterer den
nære og personlige kontakt, og vil – med et stærkt engagement –
gøre hverdagen nemmere for vores medlemmer.
I denne brochure kan du læse, hvordan vi hjælper vores medlemmer
med alt fra juridiske spørgsmål og kvalitetssikring til sikkerhed/
arbejdsmiljø og inspiration til nye måder at gøre tingene på.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at
kontakte os – vi er aldrig længere væk end et opkald.
Med venlig hilsen
Niels Techen,
Formand, Dansk Håndværk

FAKTA
Samlet repræsenterer Dansk
Håndværk ca. 1000 små og
mellemstore virksomheder
inden for bl.a. byggeri,
håndværk og industri.
Dansk Håndværk er medlem
af Håndværksrådet, som er
paraplyorganisation for knap
80 brancheorganisationer
og lokale tværfaglige
håndværker- og
industriforeninger.

DET KAN VI HJÆLPE DIG MED:

Juridiske forhold
Vi er kun et opkald væk, når du har spørgsmål til dine kontrakter eller til
udbudsmaterialet. Får du problemer i en byggesag, så er vi klar med råd og vejledning.

Overenskomst og
medarbejderforhold
Vi er kun et opkald væk, når du skal ansætte en medarbejder, eller hvis du skal opsige
en medarbejder. Vi vejleder om løn, pension, sygdom, ferie, barsel m.v., når du har brug
for det. Opstår der en tvist med en medarbejder eller fagforeningen, så hjælper vi dig i
sagen og fører den igennem hele retssystemet, hvis det er nødvendigt.

DET KAN VI OGSÅ HJÆLPE DIG MED…

Sikkerhed og arbejdsmiljø
Vi er kun et opkald væk, hvis du har behov
for vejledning om opsætning af stillads eller
indretning af værksted. Vi hjælper dig, når
du skal udarbejde arbejdspladsvurderingen
(APV).
BYGGERIETS ARBEJDSMILJØBUS
Som medlem af Dansk Håndværk kan du
gøre brug af Byggeriets Arbejdsmiljøbus,

som er en mobil konsulenttjeneste – i daglig
tale kaldet BAMBUS. BAMBUS yder råd
og vejledning om arbejdsmiljø og hjælper
med at skabe sikre og sunde forhold på
byggepladsen.
Læs mere på www.bam-bus.dk
– scan QR-koden, og gå
direkte til siden.

Vi hjælper
»
medlemmer til ikke

blot at arbejde mere
sikkert – men også
mere effektivt.«

FÅ ET FORSIKRINGSTJEK
- så er der én bekymring mindre
Som medlem af Dansk Håndværk kan både nystartede og eksisterende håndværksvirksomheder få en attraktiv og skræddersyet
forsikringsløsning via Købstædernes Forsikring.
Start med at bestille et forsikringstjek på 33 45 74 74 eller skriv til
os på kundeservice@kfforsikring.dk. Husk at fortælle, at du er medlem af Dansk Håndværk, så finder vi sammen en løsning, der passer
til dine behov.

DU ARBEJDER BEDST,
NÅR DU BEKYMRER
DIG MINDST.

Vi hjælper vores
»
medlemmer med at

levere ydelser af
høj faglig kvalitet i
overensstemmelse med
gældende lovgivning.«

DET KAN VI OGSÅ HJÆLPE DIG MED…

Teknik og Kvalitet
Vi er kun et opkald væk, når du har brug for et
fagteknisk råd, eller hvis du skal have hjælp
til kvalitetssikringsmaterialet. Vi bistår dig i
fagtekniske tvister, hvis det er nødvendigt.

metoder inden for byggetekniske områder –
den omfatter alt fra vådrum, vinduer og tagpap
til bygningens energiforbrug. Scan QR-koden,
og gå direkte til oversigten eller læs mere på
www.dhv.dk/byggeteknik

NYTTIGE LINKS OM BYGGETEKNIK
I Dansk Håndværk har vi lavet en oversigt med
nyttige links til de nyeste og mest effektive

Murergrej.dk
Udvikling
Produktion
Rådgivning
Kurser
Importør
Eksportør
Distributør
Vores mål er at udvikle værktøj,
der gør arbejdet bedre, lettere og
mere effektivt for murerne

Murergrej.dk

Sønderfenne 10 • 6630 Rødding
Tlf.: 22 85 71 23 • Info@murergrej.dk

Vi skaber
fordele for dig
Vi har udvalgt en række samarbejdspartnere som skaber
værdi og mening for dig.
HER ER NOGLE AF DE FORDELE, DU FÅR HOS OS:
• Dansk Håndværk Løn – skræddersyet lønsystem
tilpasset gældende overenskomster
• Dansk Håndværk Forsikring – forsikringer tilrettet
håndværkere – og med kontante fordele
• Pension for Selvstændige – personlig rådgivning om pension
• Krak/De Gule Sider – som medlem hos os markedsføres du
automatisk og er synlig på disse populære søgesider
• Minuba – online ordre- og sagsstyring
• Teknologisk Instituts Rørcentret – få mere
viden om kloak og klimatilpasning
• Byggefagenes Fælles Garantiselskab BFG – et godt
alternativ til at stille byggegaranti gennem din bank
• Håndværksrådet – når du er medlem af Dansk Håndværk,
er du også medlem af Håndværksrådet og får adgang til
bl.a. rådgivning, uddannelses- og kursustilbud m.m.
• Rabatportalen – tilbud om faste rabataftaler eller fordele
Læs mere om vores medlemsfordele på
www.dhv.dk/fordele – scan QR-koden,
og kom direkte til siden.

Modtag alle fakturaer ens – godkend – bogfør og betal. Så alle har et
super overblik.
Hvor der er mulighed for at udbygge løsningen med:
Priskontrol helt ned på det enkelte projekt. Intelligent kontering.
Entrepriseregnskab, hvor I på fakturaen kan se restværdien på aftalen
samt workflow, der sikrer, at papirgangen er ok, inden kontrakten afsluttes.
Ja, en Faktura-Boks kan være meget enkel og kan samtidig udbygges
med ovennævnte, helt ud fra jeres behov.

Det tager under en 1/2 time at blive
opdateret via et telefonmøde, hvor
dit behov vurderes samt prissættes.

Ring til os på
74 40 36 61
info@faktura-boks.dk · www.faktura-boks.dk

Fagligt netværk for
elitehåndværkere
Vil du være blandt de bedste inden for dit fag? Og ønsker du et
stærkt netværk, som kan styrke din virksomhed på flere planer?
Dansk Håndværk har startet et nyt fagligt netværk, der fokuserer
på byggeteknik, forretningsudvikling og samarbejde.
NETVÆRKET GIVER ADGANG TIL:
• Sparring med videnspersoner om byggetekniske
og håndværksmæssige forhold
• Erfaringsudveksling med ligesindede kolleger
• Opdatering af viden inden for byggeteknik,
forretningsudvikling og samarbejde
• Nye samarbejdsrelationer
• Socialt samvær med kolleger
Netværket tager sit udspring i et online-forum, som Dansk
Håndværk stiller til rådighed. Derudover afholder vi en række
fysiske møder og arrangementer i løbet af året, eksempelvis
leverandørbesøg og oplæg fra videnspersoner inden for udvalgte
emner. Læs mere på vores hjemmeside på www.dhv.dk/elite
eller scan QR-koden.

www.triplan.dk | tlf.: 43 53 99 99 | triplan@triplan.dk

Glasvægge, gipsvægge, etagedæk ... Du kan få hele pakken hos Triplan!
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Håndværkergaranti
– brug det i din markedsføring
Håndværkergaranti er et effektivt redskab til
at sikre et tillidsfuldt forhold mellem dig og
dine kunder. Garantiordningen fungerer som et
sikkerhedsnet for de private forbrugere, hvis
der er fejl og mangler ved det håndværk, som
en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har
udført.
Læs mere på www.dhv.dk/garanti
– eller scan QR-koden, og gå direkte
til siden.

Husk at bruge Håndværkergarantiordningen
aktivt i din markedsføring, fx
• på dine biler
• på din hjemmeside
• i din autosignatur
• på de sociale medier
Kun fantasien sætter grænser, og vi hjælper dig
gerne. Vi sørger også for, at man kan se, at dit
firma er dækket af garantiordningen, når man
søger på Krak og De Gule Sider.

DET NYE FIAT PROFESSIONAL LINE-UP.
STOPPER ALDRIG ARBEJDET.
DE ENESTE RIGTIGE PROFESSIONELLE.
BYGGET TIL AT ARBEJDE 24/7.

fiatprofessional.dk

LIGEGYLDIGT HVAD DU LAVER, HVOR OG HVORNÅR, SÅ ER
FIAT PROFESSIONAL ALTID DET RIGTIGE VALG. DET KOMPLETTE LINE-UP ER DESIGNET TIL EET SPECIFIKT FORMÅL: DIT. FRA
TUNGE OG KRÆVENDE ARBEJDSOPGAVER MED BEHOV FOR
STYRKE OG PÅLIDELIGHED; TIL LETTERE OPGAVER I BYEN, DER
KRÆVER HØJ EFFEKTIVITET OG KOMPAKTE DIMENSIONER.
BYGGET AF PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE.
A+

-

F

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 26,3 -13,3 km/l. CO-udledning: 101 - 196 g/km.

Kurser og
efteruddannelse
De stærkeste virksomheder er dem, der holder sig fagligt opdateret
omkring ny viden, ideer og innovative arbejdsmetoder, og som
samtidig har fokus på de traditionelle håndværksdyder. Gennem
dit medlemskab hos os kan du styrke og udvikle kompetencerne
i din virksomhed, hvis du aktivt bruger vores kursus- og
efteruddannelsesmuligheder.
Læs mere på www.dhv.dk/kurser eller scan QR-koden
– og lad os endelig vide, hvis du har specifikke ønsker
til kurser og uddannelse.
GÅ-HJEM-MØDER
Vi tilbyder gå-hjem-møder flere steder i landet, hvor du kan få viden
og inspiration om alt fra de væsentligste regler inden for byggeriets
regler til ændringer af bygningsreglementet.

TILSKUD TIL EFTERUDDANNELSE
Du kan som arbejdsgiver søge lønkompensation samt tilskud fra
Håndværkets Udviklingsfond til dine medarbejderes kurser og
efteruddannelse.
Læs mere på www.dhv.dk/tilskud eller scan QR-koden,
og kom direkte til vores hjemmeside, hvor du bliver
guidet til de relevante sider, hvor du kan søge tilskud.

NÅR ARBEJDET
ER VÅDT,
BESKIDT
OG HÅRDT
BRYNJE udvikler og producerer sikkerhedssko
til byggeri og håndværk. Skoene er udviklet
i samarbejde med de folk, der rent faktisk
bruger dem – så du kan roligt regne med,
at de både virker og holder.

FIND ALLE MODELLER OG
FORHANDLERE PÅ
SIKAFOOTWEAR.DK

POLITISK FOKUS:

Vi kæmper for vores medlemmer
I Dansk Håndværk varetager vi udelukkende
små og mellemstore håndværksvirksomheders
interesser, og her kan du se nogle af vores
mærkesager:
BEKÆMPELSE AF UNFAIR KONKURRENCE
Vi bekæmper unfair konkurrence fra
udenlandske virksomheder, der arbejder uden
for overenskomsterne og lovgivningen. Unfair
konkurrence rammer især små og mellemstore
virksomheder, hvorfor det er en mærkesag for os
at skabe ordnede forhold og en fair konkurrence.
BEDRE ADGANG TIL KOMMUNALE OPGAVER
Vi arbejder på at skabe bedre adgang til
kommunale opgaver for små og mellemstore
håndværksvirksomheder. Vi mener, at kommunale
opgaver skal udbydes i fagentreprise, så små og
mellemstore håndværksvirksomheder også har
mulighed for at byde på opgaven.

Hver dag er en rejse med
et godt kort på hånden

UDDANNELSE SKABER
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Uddannelse er vigtig for at følge med udviklingen,
men uddannelse er også vigtig for at skabe
udviklingen. Vi har derfor altid fokus på
uddannelse af lærlinge, svende og mestre, så vi
sikrer den fornødne kvalificerede arbejdskraft i
fremtiden.
VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK
De små og mellemstore håndværksvirksomheder
er livsnerven i den danske byggebranche og
udgør rygraden i lokalområdernes erhvervsliv. Vi
arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og
mellemstore virksomheder overalt i Danmark.

Som medlem af Dansk Håndværk kan du bestille et
Q8-kundekort, så du altid får rabat på brændstof og
bilvask på alle Q8-servicestationer og F24-anlæg.
Læs mere om rabataftalen på
www.Q8.dk/danskhaandvaerk
Vores kundeservice
har altid åbent 24/7
på 7012 8888

Brug vores hjemmeside
www.dhv.dk
Vores hjemmeside – www.dhv.dk – er altid opdateret med nyheder,
artikler, links til nyttige dokumenter, uddannelsesmuligheder, 
gå-hjem-møder, medlemsfordele, gode råd til forretningsudvikling
og markedsføring m.m.
Log på, og opdatér dine virksomhedsoplysninger, så kunderne kan
finde dig. Tilmeld dig nyhedsbrevet på forsiden, og så sørger vi for at
holde dig opdateret. Har du input til vores hjemmeside, eller er der
noget, du ikke kan finde, så tøv ikke med at ringe til os.
Tak for dit medlemskab hos Dansk Håndværk – er du endnu ikke
medlem, så håber vi, du vil kontakte os for at høre mere om, hvad
vi kan gøre for dig.

DANSK HÅNDVÆRK LØN
PROFESSIONEL LØNADMINISTRATION

.... EN VERDEN AF FORDELE
•
•
•
•
•
•

GRATIS hotline til lønkonsulenter, der kender din overenskomst
GRATIS lønkørsel i op til 2 måneder ved overgang fra andet lønsystem
GRATIS adgang til fordelagtige personalegoder hos PersonaleZonen.dk
Mulighed for indberetning af lønsummer
Automatisk satsændring på elever med udlærtsdato
Integration mellem ProLøn og tidsregistreringssystemer som Intempus

• Danmarks bedste lønsupport ifølge Trustpilot

ER DU EN DYGTIG HÅNDVÆRKER, SÅ ER DU VELKOMMEN I DANSK HÅNDVÆRK.
VI GØR OS UMAGE, OG VI FORVENTER DET SAMME AF DIG.

Centervej 2
6000 Kolding

Tlf.: 3263 0470
dhv@dhv.dk

www.dhv.dk

Scan QR-koden, og kom
direkte til vores hjemmeside.

JS/DANMARK

DANSK HÅNDVÆRK
Islands Brygge 26
2300 København S

• Concept: JS/MEDIA TOOLS A /S • 11828 • www.jsdanmark.dk

Vi gør os
umage

