
Nyt netværk for vedligeholdskvinder 
med fokus på faglighed og personlig udvikling

HVORFOR DETTE NETVÆRK?
Har man som kvinde valgt at arbejde med drift, produktion og vedligehold, har man valgt en karriere i en mandever-
den.
Det er en spændende verden, domineret af mænd, hvor man som kvinde kan blive mødt af fordomme. 
Hvor karriere ikke en lige linje fremad og opad,  lønnen ikke er den højeste, mulighederne for efteruddannelse ikke 
ligger lige for og alligevel en, på mange måder tiltrækkende verden, også for kvinder.

Mange kvinder tænker ikke over gevinsten ved at netværke, tiden løber bare afsted og den ene dag tager den anden. 
Det når jeg i morgen.. 
Men på den lange bane kan dit netværk være det redskab, som bringer dig videre både i din karriere, fagligt og person-
ligt. 
De kan hjælpe dig med et fagligt spørgsmål, de kan åbne nye døre i nye virksomheder, de kan være din sparringspart-
ner både personligt og fagligt. 
Er der ikke noget efteruddannelse som matcher, så lær af dit netværk. 

Netværksmøde den 28. januar 2016

fordi vedligehold er mennesker

Nyt netværk

 i D
DV

PROGRAM

Kl 10.00  Tjek-in og kaffe
Kl 10.15 Velkomst og præsentation, intro til DDV og det nye netværk v/Eva Mosegaard og Lisbet Guldholt
Kl 10.45  Hvorfor netværk? v/Henrik Væver
Kl 12.00  Frokost og networking
Kl 13.00  Bordet rundt: hvad har du gang i? Aktuelle udfordringer og ikke mindst:
 Hvad ønsker vi med netværket?
Kl 14.00 Opsamling, fremtidige møder og emner.
Kl 15.00 Afslutning



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid: Torsdag den 28. januar 2016 kl. 10.00-15.30

Sted: Den Danske Vedligeholdsforening, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

Deltagelse i netværksmøder er gratis for medlemmer af DDV. Mødet den 28. januar er også gratis for 
ikke-medlemmer af foreningen, men deltagelse i efterfølgende netværksmøder kræver medlemskab.

Firma medlemskab kr. 5.500 pr år.
Herunder kan registreres op til 5 personer, som hver især får tilsendt medlemsmagasinet og hvad der 
iøvrigt udsendes af info til medlemmerne.
Et firmamedlemsskab giver øvrige ansatte i medlemsvirksomheden adgang til at deltage i DDV’s konfe-
rencer til medlemspris samt fri adgang til temamøder mv.

Personligt medlemskab kr. 1.650 pr år.
Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til anden person.

Tilmelding
www.ddv.org, ddv@ddv.org eller telefon 7591 4455.

Den Danske Vedligeholdsforening
Købmagergade 86, DK-7000 Fredericia

+45 7591 4455   |  ddv@ddv.org   |  www.ddv.org
CVR 1177 0649

Deltag gratis i det første møde og hør mere om netværket. 
Tilmeld dig på www.ddv.org


