
VELKOMMEN I
DIN LOKALE
BRANCHEKLUB



HVAD ER EN BRANCHEKLUB?
En brancheklub er et lokalt netværk for medlemmer, der ofte enten har samme
uddannelsesbaggrund eller tilhørsforhold til en tværgående landsforening.

For medlemmer af Dansk Laborant-Forening er der brancheklubber lokalt i alle
HK afdelinger. Blandt brancheklubbernes medlemmer finder du laboranter, der
er ansat f.eks. på universiteterne, i fødevare- og medicinalindustrien. Du møder
også miljømedarbejdere indenfor det offentlige og private område.

BRUG DIT NETVÆRK - �BRUG DIN BRANCHEKLUB
Brancheklubberne arbejder for at skabe et netværk mellem medlemmerne
lokalt. Det sker ved at lave faglige arrangementer for dig og dine kollegaer.

Desuden deltager brancheklubberne aktivt på mange niveauer lokalt og på
landsplan indenfor faget. Dermed bliver faget synliggjort helt lokalt - til fordel
for DIG. Derfor er de lokale brancheklub en vigtig del af en aktiv landsforening
som Dansk Laborant-Forening.

DL-F ER TIL FOR DIG
Vi vil rigtig gerne have, at du kender til alle mulighederne i din landsforening.
Det er i din lokale brancheklub, at du kan deltage i arrangementer, tæt på dit
arbejde eller bopæl.
Det kan betale sig - for et godt netværk og fællesskab er fortsat et stærkt kort
at gi' sig selv på hånden.



GRATIS FOR DIG...
Langt de fleste arrangementer, som brancheklubberne udbyder, er ganske gra-
tis for dig som medlem.
Og tilbuddene er mange. Det kan være virksomhedsbesøg, teknisk-faglige
foredrag, arbejdsmiljøemner, personlig udvikling, særlige tilbud for studerende
og meget, meget mere.

I fagbladet LABORANTEN bliver arrangementerne primært annonceret. Desuden
benytter mange brancheklubber sig af HK's nyhedsmail, hvor invitationerne
ryger direkte i din mailboks.

BESTYRELSE...
Hver brancheklub er drevet af en bestyrelse.

En gang årligt indkaldes til generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges og hvor
du samtidig kan være med til at bestemme, hvilke typer af aktiviteter
brancheklubben skal arbejde med.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage aktivt i
brancheklubarbejdet - kun lysten til at gøre en forskel.

SÅDAN FINDER DU OS...
Vil du vide mere, så kontakt din lokale brancheklub her:

/ DL-F Hovedstaden: hovedstaden@dl-f.dk
/ DL-F Sjælland: sjaelland@dl-f.dk
/ DL-F Midt: midt@dl-f.dk
/ DL-F Sydjylland: sydjylland@dl-f.dk
/ DL-F Østjylland: oestjylland@dl-f.dk
/ DL-F MidtVest: midtvest@dl-f.dk
/ DL-F Nordjylland: nordjylland@dl-f.dk



DL-F.DK

Dansk Laborant-Forening/HK
Weidekampsgade 8
2300 København S

dlf@hk.dk
Telefon: 3330 4470

PÅ DL-F’S HJEMMESIDE
WWW.HK.DK/DL-F

FINDER DU FLERE OPLYSNINGER OG
LINKS TIL DE LOKALE
BRANCHEKLUBBER.

PÅ GENSYN I DIN LOKALE
BRANCHEKLUB.

FIND MERE
OM DIN LOKALE
BRANCHEKLUB




