Pressemeddelelse
SKAD er glad for at Autobranchen Danmark nu indser at SKAD leverer top service
til vores autolakerer medlemmer
I en uopfordret mail til SKAD’s medlemmer byder en medarbejder hos
Autobranchen Danmark autolakerere velkommen til at komme ”hjem”
igen. Ydermere giver man til kende, at man vil gå tilbage til de gamle
dyder fra FAI tiden.
I 2021 kræver det hårdt arbejde at servicere autolakerer medlemmer,
der har brug for en forening, der viser vejen, tilfører viden og udvikler
løbende, med stor fokus på de mange mindre virksomheder indenfor
autoskadebranchen i Danmark.
Dette kræver både teknisk faglig indsigt, ekspertise og et stort netværk
i udlandet, som SKAD har.
At hælde gammel vin på nye flasker kan være en løsning, men det løser ikke de udfordringer som
autolakerere står overfor. SKAD har siddet sammen med FAI gennem mange år, og vi har lært hvordan FAI
ånden har været, og den har vi også implementeret i vores forening i alle år hvor vi har arbejdet for de danske
autolakerere.
SKAD er den eneste tekniske organisation i branchen, og derfor søges der bistand fra andre foreninger, der
ikke selv har kompetencerne eller tilgangen til viden.
Vejen til direktionen i SKAD er kort, hvilket giver SKAD’s medlemmer omgående indflydelse på foreningens
virke. I SKAD anser vi medlemmer for medlemmer og ikke for kunder, der skal købe produkter, som ikke
tilfører virksomhederne merværdi.
Det er vigtigt at understrege at hos SKAD høres og ses medlemmer hele tiden, da foreningens virke
udelukkende beskæftiger sig med håndværket og at drive en virksomhed i autoskadebranchen.
Også vores arbejdsgiversupport er i top. Vi har de fornødne aftaler på plads, yder top professionel rådgivning
og tilbyder sparring på højt niveau, når en virksomhedsejer har brug for det. Vi arbejder med uddannelsen
og sikre at den udvikles til at kunne håndtere de fremtidige udfordringer, som også autolakerere skal kunne
håndtere.
På lakkalkulations område er det os der sætter dagsordenen. Vi tør hvor andre tier, udvikler fortsat, og vi
arbejder målrettet i at informere vores medlemmer med de nyeste informationer fra udlandet, og det på
dansk.
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