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Lak &
Karrosseri
Vi vejleder og støtter
- Teknik og kvalitet
- Efteruddannelse og rådgivning
- Medarbejderforhold og ledelse
- Effektivisering og driftsoptimering
- Stort netværk i Europa

autoskadebranchen.dk

SKAD er en arbejdsgiver- og brancheorganisation der blev grundlagt i 1907. Vi
rummer specielle nichebrancher, der består af lak- og karrosseriværksteder, køretøjsopbyggere, motorcykelværksteder og andre. SKAD sætter i mange sammenhæng standarden i Danmark indenfor de faglige områder, og både SKAD og dennes medlemmer høster respekt i branchen.

BLIV DEL AF ET FAGLIGT DYGTIGT NETVÆRK.
BLIV EN DEL AF SKAD.
ET PROFESSIONELT NETVÆRK OG FORDELE

KURSER I FAGLIGHED OG NYE TEKNOLOGIER

SKAD’s medlemskreds består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder. Nærhed og hjælp, der hvor den
behøves, er et vigtigt element i SKAD foreningen. Vi kan
rumme mangfoldigheden og skaber muligheder for medlemmerne.

SKAD tilbyder kurser på skadesområdet, der foregår i Danmark og i Tyskland, hvor nye reparationsmetoder, materialer
og værktøj bliver taget op. Vi var de første i Danmark med
tekniske kurser indenfor karrosseri på høj niveau, og vi fortsætter med at afholde kurser. Også på lakområdet vil der
kunne tilbydes kurser.

Som SKAD medlem er du del af et fagligt kompetent netværk, har tilgang til et bredt udvalg af medlemsservice, og du
kan gøre din indflydelse gældende, ved aktivt at involvere dig
i foreningens politiske og faglig tekniske arbejde. SKAD er
medlem af AIRC International og har derigennem et stort
netværk blandt udenlandske organisationer og indflydelse på
EU niveau. Denne viden tilføres SKAD medlemmer, der kan
udvikle sig i takt med kravene og teknologien udvikler sig.

FOKUS PÅ KARROSSERI OG AUTOLAK

FORUDSÆTNING FOR AT BLIVE SKADMEDLEM
Et medlemskab i SKAD kræver visse forudsætninger, der
afhænger af det arbejdsområde din virksomhed beskæftiger
sig med. Derfor stilles der branchemæssige krav om at din
virksomhed lakerer eller reparerer skadede køretøjer.
Du har lyst til at være med i front og udvikle dig løbende, så
din konkurrenceevne styrkes.

Gennem sit medlemskab i AIRC International har SKAD
adgang til ekspertise i mange europæiske lande. Et tæt
samarbejde sikrer en kontinuerlig strøm af viden og information til SKAD’s medlemmer.

SUPPORT OG INDKØBSAFTALER
SKAD tilbyder støtte, rådgivning og gode tilbud. Vi hjælper
på arbejdsgiverområdet, tekniske områder, indkøbsordninger, F&P autotaks, myndigheder, uddannelse, rådgivning,
miljø, kvalitetsstyring og EU.

JURIDISK BISTAND
Som SKAD medlem har man gratis juridisk telefon hotline og
adgang til fordelagtige priser og serviceydelser på det juridiske område.
Man har altid mulighed for at få vendt sager, man står med.
Juridiske udfordringer har stor betydning for dagligdagen i en
virksomhed, og kan også belaste privatlivet. Derfor er det
vigtigt at have en at tale med om situationen.

Både lakering og karrosseriarbejde er vigtige områder for
både at bibeholde bilens sikkerhed, men også beskytte bilen
mod udefra kommende påvirkninger. Som medlem i SKAD
har du alle muligheder for at dygtiggøre dig, skabe et tæt
fagligt netværk med kollegaer og være med til at sætte nuværende og fremtidige standarder for høj kvalitet og kundetilfredshed.

MARKEDSFØRING

EFFEKTIVITET, LEDELSE, KVALITET

SKAD vejleder i hvordan din virksomhed bedst kan benytte
sig af de forskellige markedsføringskanaler. Vi rådgiver i
forbindelse med sociale medier, annoncekampagner, tilbyder
kundebrochurer, skadesanmeldelsesformular, garantiformular, annoncelayout og andet for medlemmer.

EUROGARANT KVALITETSSTANDARD

SKAD tilbyder sparring og rådgivning omkring effektivisering,
ledelse, kvalitetssikring og andre vigtige faktorer, der påvirker
bundlinjen. Ydermere kan du få professionel rådgivning og
assistance på markedsføringsområdet af dine produkter.

SOM ARBEJDSGIVER FINDES DER MANGE UDFORDRINGER – VI HJÆLPER OG VEJLEDER

Eurogarant er den eneste europæisk anerkendte kvalitetsstandard, som alle lak- og karrosseriværksteder kan tilslutte
sig. SKAD medlemmer har direkte indflydelse og økonomiske fordele. Standarden omfatter over 6000 værksteder i
Europa og ligestiller et frit værksted med bilforhandlere ved
skadesreparation. Kvaliteten bliver løbende kontrolleret af
FDM og Eurogarant Danmark. Codan forsikring og Scalepoint har godkendt Eurogarant standarden som sikkerhed for
korrekte
opretning
af
skader.
Se
mere
på
www.eurogarant.dk.

SKADESOPGØRELSE OG SELSKABER

Som organisationsmedlem har du fuld adgang til alle SKAD’s
områder, samt til egen overenskomst med Dansk Metal og
tilknytning til Malerforbundet, hvor SKAD repræsenterer din
virksomhed og dine interesser. Dette sikrer dig som arbejdsgiver i de situationer, hvor udfordringer med medarbejderne,
fleksjobberen eller funktionærer kræver professionel varetagelse. Din medarbejder kan også søge DM kompetencefond
og MFD Malcom fond til faglig efteruddannelse. SKAD har
aftale med Industriens Pension (metal) og Pension Danmark
(malere).
Vi tilbyder ansættelseskontrakter, rådgivningsmøder, juristbistand, bistand ved mæglingsmøder, samt adgang til mange
vejledninger, du skal bruge som arbejdsgiver. SKAD er også
medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.

DIT MEDLEMSKAB I SKAD
At opgøre en skade og få betaling fra selskaberne, kræver
forståelse og indsigt i opgørelsessystemet autotaks og de
selskabsmæssige forhold, der gør sig gældende i det daglige. SKAD udarbejder løbende kurser og rådgivning, så man
bliver bedre i forhandlingsteknik. Ud over det hjælper SKAD
med problemstillinger overfor forsikringsselskaberne. Gennem vores tætte samarbejde med vores udenlandske søsterorganisationer indenfor AIRC, har vores medlemmer
tilgang til information og assistance, samt information omkring selskabernes handlemåder indenfor Europa.

Medlemsbidraget beregnes ud fra virksomhedens bruttolønsum i henhold til SKAD’s vedtægter. Du kan hente mere
information ved at kontakte SKAD og få et tilbud baseret på
dine tal.
Et medlemskab indeholder også gratis adgang til forsi og
kode hotline.
SKAD har indgået aftaler med leverandører på flere områder,
som giver dig rabatter og gode betingelser.
Som SKAD medlem er din virksomhed også medlem af AIRC
International, den internationale forening for lak og karrosseri, Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening.

OPBYGNING AF KØRETØJER OG SYN
Bygger din virksomheder køretøjer op, så er det vigtigt at
have gode forbindelser til synsvirksomheder, Trafikstyrelsen
samt SKAT. SKAD arbejder tæt sammen med syns ERFA
udvalget, Trafikstyrelsen, samt anerkendte rådgivere, for at
sikre korrekt vejledning i forbindelse med opbygningen. SKAD
sidder også i SKAT Motor kontaktudvalg, hvor afgiftsspørgsmål, DMR og andet behandles.

GIV OS ET RING ELLER SKRIV EN MAIL
Vi besøger dig gerne for at tale med dig om et medlemskab.
Du kan nå os på telefon 7011 1300 eller via mail
skad@skad.dk.

De stolte traditioner
gør os til det vi er i dag

SKAD
Roholmsvej 8, 1. sal
2620 Albertslund
Tlf. 70 11 13 00
e-mail: skad@skad.dk
www.skad.dk

