SKAD er en arbejdsgiver- og brancheorganisation, der blev grundlagt
i 1907. Vi rummer specielle nichebrancher, der består af autoskade
reparatører, køretøjsopbyggere og motorcykelværksteder. SKAD har
tæt samarbejde med relevante myndigheder og europæiske søsterorganisationer.

SKAB FREMGANG I DIN VIRKSOMHED!
BLIV EN DEL AF SKAD
MANGE FORDELE Som SKAD medlem har du tilgang til et bredt udvalg af
OG ET PROFESSIO- medlemsservice og adgang til et stort europæisk netNELT NETVÆRK! værk af opbyggere. Ydermere er SKAD medlem af
AIRC International og har derigennem et stort netværk
blandt udenlandske organisationer og indflydelse på EU
niveau.
FORUDSÆTNINGEN Et medlemskab i SKAD kræver visse forudsætninger,
FOR AT BLIVE MED- der afhænger af det arbejdsområde din virksomhed beLEM I SKAD? skæftiger sig med. Derfor stilles der branchemæssige
krav om at din virksomhed



fremstiller, opbygger eller ombygger køretøjer og
anhængere.
er lille, mellemstor eller stor – alle er velkomne.

DIN VIRKSOMHED SKAD tilbyder støtte, rådgivning og gode tilbud. Vi
KAN FÅ HJÆLP! hjælper på arbejdsgiverområdet, tekniske områder, indkøbsordninger, F&P autotaks, myndigheder, uddannelse, rådgivning, miljø og EU.
Som SKAD medlem er du ligeledes medlem af Håndværksrådet og har gratis juridisk telefon hotline og adgang til fordelagtige priser og serviceydelser på det juridiske område, samt gode leverandøraftaler.
KVALITETS Gennem SKAD har man adgang til den europæiske
STANDARD kvalitetsstandard EUROGARANT, der har fokus på de
tekniske områder i en opbyggervirksomheder og kan
udvides med ISO, såfremt der ønskes CoP og CoC.

LOV OG MYNDIG- At opbygge et køretøj indenfor EU, stiller krav til virkHEDER somhedens kvalitet og procedurer i henhold til EU direktivet 2007/46/EF. SKAD’s byggerudvalg arbejder løbende med disse områder. Ydermere står SKAD i tæt kontakt med Trafikstyrelsen, synsvirksomheder, bilimportørerne og andre relevante aktører i branchen, for at sikre
den fornødne information til medlemmerne. Gennem
vores tætte samarbejde med vores udenlandske søsterorganisationer, har vores medlemmer tilgang til information og assistance.
EFFEKTIVITET, LE- SKAD tilbyder sparring og rådgivning omkring effektiviDELSE OG MAR- sering, ledelse og andre vigtige faktorer, der påvirker
KEDSFØRING bundlinjen. Ydermere kan du få professionel rådgivning
og assistance på markedsføringsområdet af dine produkter.
SOM ARBEJDSGIVER FINDES DER
MANGE UDFORDRINGER – VI
HJÆLPER OG VEJLEDER!

Som organisationsmedlem har du fuld adgang til alle
SKAD’s områder, samt branchens ældste og billigste
overenskomsten med Dansk Metal, som sikrer dig som
arbejdsgiver i de situationer, hvor udfordringer med
medarbejderne, fleksjobberen eller funktionærer kræver
professionel varetagelse. SKAD er også medlem af DA
via SAMA.
Vi tilbyder ansættelseskontrakter, rådgivningsmøder,
juristbistand, bistand ved mæglingsmøder, samt adgang
til mange vejledninger, du skal bruge som arbejdsgiver.

ER DU MEDLEM AF Som medlem af en arbejdsgiverorganisation kan du
EN ARBEJDSGIVER- vælge at skifte til SKAD eller indtræde som BrancheORGANISATION? medlem. Dette giver dig adgang til de brancherelevante
informationer og assistance. Du bibeholder dit arbejdsgivermedlemskab der hvor du har din arbejdsgiversupport.
DIT MEDLEMSKAB I Medlemsbidraget beregnes ud fra virksomhedens brutSKAD tolønsum i henhold til SKAD’s vedtægter. Du kan hente
mere information på SKAD’s hjemmeside.
Indkøbsaftaler, markedsføring og rådgivning kan dog i
stor stil bidrage til at en del af kontingentet kommer tilbage til din virksomhed i form af medlemsrabatter.

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

