
DANSK ERHVERV MEDLEMSKAB

Det får du 
som medlem
Væksten i dansk økonomi bliver i høj grad skabt af virksomheder inden 
for handel, videnbaseret rådgivning, transport, oplevelse og service. 
Dansk Erhverv blev etableret i 2007 for at skabe de bedst mulige vilkår for 
er hvervs livet i Danmark. Vores mission er at skabe konkurrencekraft hos 
vores medlemmer og gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i den 
globaliserede økonomi.

Vores eksperter rådgiver og giver juridisk bistand inden for mange emner, 
herunder:

• Personalejura
• Overenskomster
• Arbejdsmiljøregler
• HR og ledelse
• Erhvervsret
• CSR
• Internationalisering
• Uddannelse.

Politisk indflydelse
Dansk Erhverv er den førende politiske platform for danske 
servicevirksomheder. Vi sikrer, at vores medlemmers interesser får stor politisk 
gennemslagskraft, når vi fremfører dem over for det politiske system i Danmark 
og i EU. Vores politiske medarbejdere har erfaring fra Christiansborg, 
ministerier, EU samt erhvervsliv og organisationer. Vi følger den politiske 
dagsorden nøje og arbejder hver dag på at forbedre medlemmernes 
rammevilkår til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder og 
konkurrenceevne.

Centralt for vores politiske arbejde
• At skabe optimale vækst- og rammevilkår for danske

virksomheder.
• At sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.
• At styrke det offentlig-private samarbejde.
• At sikre global frihandel inden for rammerne af WTO.

Kontaktperson

Jesper Juul-Jensen

Salgschef

Telefon: 33 74 61 00 
jjj@danskerhverv.dk

www.danskerhverv.dk



DANSK ERHVERV FAKTAARK

Internationalt netværk
Med kontorer i både Danmark, Bruxelles og New York og med tæt kontakt til 
vores søsterorganisationer og ambassader over hele verden, har Dansk Erhvervs 
medlemmer adgang til et stort internationalt netværk. Medlemmerne kan benytte 
netværket til informations- og kontaktformidling og generel sparring omkring 
internationale problemstillinger. Vores rådgivning er især koncentreret om støtte- 
og tilskudsordninger ved opstart af eksport, mens vores politiske indsats er rettet 
imod protektionisme, antidumpingtold, kvoter samt tekniske handelshindringer.

Tre typer af medlemskab
Virksomheder er forskellige. Derfor har du hos os mulighed for at vælge 
netop den form for medlemskab, der passer bedst til din virksomhed. 
Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som vi betegner henholdsvis Dansk Erhverv 
Basis, Dansk Erhverv Full-Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har overenskomstrelationer til en række forbund, herunder 
HK, hvor vi har attraktive landsdækkende overenskomster på blandt 
andet butiks-, kontor- og lager- samt IT-området. Vi har også indgået generelle og 
branchespecifikke konkurrencedygtige overenskomster med en række andre forbund. 
Blandt andre 3F, Fødevareforbundet, Optikerforeningen, TL og Dansk Sygeplejeråd.

Brancheforeninger
Det er underordnet for os, om din virksomhed er direkte medlem af Dansk Erhverv 
eller er medlem gennem en af de mere end 100 brancheforeninger, 
der er tilknyttet Dansk Erhverv. Brancheforeningerne driver egen, selv-
stændig politik og har samtidig en af Danmarks stærkeste sparringspartnere 
med til bords.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at vide mere om de fordele, du kan opnå ved medlemskab 
af Dansk Erhverv, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs 
salgschef Jesper Juul-Jensen på T. 3374 6100/M. 2223 6364 eller
på e-mail: jjj@danskerhverv.dk.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af 
verdens mest handlekraftige erhvervsliv.

Vi handler på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder 
og 100 brancheforeninger. Vi arbejder for, at Danmark bliver verdens 
bedste land at drive virksomhed i. For kun på den måde kan vi 
fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.
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