OM DANVAK
Danvak er en fagteknisk forening for
professionelle inden for HVAC, energi
og indeklima. Medlemmerne repræsenterer hele værdikæden i byggebranchen – fra ingeniørstuderende,
undervisere og forskere til bygherrer,
rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og driftsansvarlige.

Din karriere
– vores fremtid

Pssst! Ja, dig!

ANNONCE

Når støvet har lagt sig fra studiebøgerne, står vi klar til at modtage dig
med åbne arme og en invitation til at møde den virkelige verden.
Som medlem af Danvak
l

Møder du specialister, der ikke alene inspirerer dig med ny viden, men måske også – hvis du
spiller dine kort rigtigt – bliver din kommende arbejdsgiver

l

Modtager du 13 HVAC magasiner om året og holder dig skarp på HVAC
området

l

Kan du deltage i temamøder, konferencer og kurser til særpris

l

Får du adgang til lærebøger til medlemspris

Foreningen Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, som arbejder for
at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem kurser, konferencer, netværk og faglitteratur.

Meld dig ind
allerede i dag på
danvak.dk/medlemskab
og få adgang til dit nye
netværk

Som nyuddannet har du meget at vinde ved at deltage
i et fagligt netværk, hvor du kan hente ny viden og få
kontakter, som kan hjælpe dig videre i din karriere.
Før i tiden arbejdede byggeriets tekniske grene hver for
sig, men i dag bliver de forskellige teknologier mere og
mere integreret. Det betyder, at faggrupperne i højere
grad skal arbejde sammen, hvilket kan være kompliceret.
»Desværre ser vi, at der sker mange fejl. Derfor prøver vi i
den fagtekniske forening Danvak at samle hele værdikæden
og alle de tekniske discipliner relateret til HVAC, energi og
indeklima i et netværk, hvor man kan lære af hinanden,«
siger Claus Andreasson, generalsekretær i Danvak, og
fortsætter:
»På den måde fungerer vi som en katalysator for byggeriets
fusion inden for de tekniske fag. Gennem fælles forståelse
undgår vi fejl og sikrer mere optimalt byggeri, som giver
bedre trivsel, og som i sidste ende er bedre for miljøet, fordi
vi sætter et mindre CO2-aftryk, når vi bygger rigtigt første
gang.«

NETVÆRK GIVER VIDEN, SPARRING
OG HJÆLP VED JOBSØGNING
Som medlem af Danvak gavner du ikke bare byggeriet
og vores fælles fremtid, men også din egen karriere.
»Efter et års tid på arbejdsmarkedet opdager de ﬂeste
nyuddannede, at de mangler viden – for eksempel om den
digitale udvikling inden for byggeriet. Her står vi klar med
efteruddannelser, netværk og konferencer. Du skal ikke
være bange for at sige til din arbejdsgiver, at du har behov
for efteruddannelse, for din nye viden kan bibringe værdi,«
fortæller Claus Andreasson.
Han understreger vigtigheden af, at man som ung
involverer sig i de faglige netværk: »Blandt de andre
kursister og deltagere vil der være nogle erfarne fagfolk
både inden for og udenfor dit eget fagområde. Hvis du
holder kontakten til dem, kan du bruge dem til sparring
i dagligdagen. Hvis du en dag bliver arbejdsløs eller bare
gerne vil videre i din karriere, kan det også hjælpe dig frem,
at du kender nogle folk i branchen, som du kan tage fat i,«
slutter Claus Andreasson.

