DFM NETVÆRK STYRKER DET FAGLIGE FÆLLESSKAB
Vi er en branche organisation, der arbejder for at fremme kendskabet til og professionali
seringen af Facilities Management (FM) i danske virksomheder.
MANGE BRANCHER
DFM netværk blev etableret i 1991 og har i dag medlemmer geografisk spredt over hele
landet og vidt forskellige virksomheder og brancher både i det private og det offentlige.
Den brede sammensætning giver gode muligheder for at udveksle erfaringer, debattere
og søge sparring om konkrete problemstillinger.
FORENINGENS FORMÅL
• Udvikle fagområdet Facilities Management
• Formidle viden til medlemmer og andre interesserede
• Udveksle informationer og erfaringer fra praksis
• Hjælpe medlemmerne med aktuelle problemstillinger

DFM NETVÆRK ER DET ENESTE PROFESSIONELLE FORUM
FOR FM I DANMARK
Som medlem får du mulighed for at udvikle dit fagområde i samspil med andre FM-ere.
MEDLEMSFORDELE
• Mulighed for deltagelse i foreningens gratis medlemsmøder
• Særpris ved konferencer m.m.
• Et godt fagligt netværk
• Udvikle FM ved at deltage aktivt i vores udvalg
• Adgang til den nyeste viden og forskning på området
• Magasinet FM-Update 4 gange årligt
• Kurser målrettet FM-eren til særlig medlemspris
• Faciliterede netværksgrupper

MENNESKER
(PEOPLE)

FM
FACILITETER
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PROCESSER
FM beskæftiger sig med det krydsfelt, hvor mennesker, faciliteter (arbejdspladser) og
processer mødes. På engelsk de 3 P-er.

(PROCESSES)

www.dfm-net.dk
DFM NETVÆRK – MEGET MERE END BLOT EN FORENING
Et medlemskab giver adgang til den nyeste viden og erfaringer fra ind- og udland. Du får
inspiration til at forbedre din egen praksis via netværk og videndeling med andre FM-ere.
BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK
Et virksomhedsmedlemsskab dækker hele organisationen. Det betyder, at alle medarbejdere får glæde af medlemsskabet. Er der fx et spændende arrangement, kan alle der har
lyst til at deltage, melde sig til.
MERE INFORMATION OG KONTAKT
Du kan altid kontakte DFM netværks sekretariat på telefon 3138 0198 eller via mail
dfm@dfm-net.dk

