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Færre sektioner – flere medlemskaber og
øget værdi af VELTEK medlemskabet
På sommerens generalforsamling besluttede VELTEKs medlemmer at
sætte en ny retning for foreningen. For med en ny kontingentstruktur
på plads får alle VELTEKs medlemmer ikke blot mere værdi for
medlemskabet, men hele VELTEK bliver styrket på tværs af
fagområderne i foreningen.
 
Læs Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Den Eltekniske Sektion opretter legat
målrettet elbranchens fremtid 
Et nyoprettet årligt legat på 15.000 kr. i Den Eltekniske Sektion skal
bidrage til at understøtte el-tekniske talenter i elbranchen under
uddannelse.

Læs mere

Meld dig til ETIM-produktrådene
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Der er forsat ledige pladser i de produktråd, der skal bidrage til
oversættelsen og den videre udvikling af ETIM modellen i Danmark.
Jeres indflydelse på oversættelsen, valg af synonymer og udviklingen af
ETIM er blandt de fordele, I har af VELTEK-medlemskabet. Bemærk; at
der kræves medlemslogin for at tilgå artiklen.

Læs mere

Ferieloven, uddannelse og digitalisering i
centrum på VELTEKs medlemsmøde -
præsentationer i artiklen
Flere af VELTEKs medlemmer var den 25. september samlet i Herlev for
at blive sat ind i, hvad der rører sig i deres omverden. Ferieloven,
uddannelse og digitalisering var derfor tre områder, som grundigt blev
behandlet på dagen.

Læs mere
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Medlemsrelevante elevuddannelser
inden for salg af vvs- og el-produkter
Mommark Handelskostskole tilbyder handelsuddannelser med speciale i
salg inden for blandt andet vvs- og el-produkter med stort fokus på
digitalisering og de nyeste trends inden for disse brancher. Læs mere
om uddannelserne her.

Læs mere

Fart over standsalget til EL & TEKNIK
2020
Antallet af nuværende tilmeldinger til Danmarks største elfagmesse
overgår forventningerne og med otte måneder til messens afholdelse,
tegner EL & TEKNIK 2020 sig til at fortsætte succesen fra 2018.

Læs mere
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VELTEK vokser
Siden generalforsamlingen den 21. juni
har VELTEK fået ni nye medlemmer. Et
stort velkommen til American Air Filter,
KlarPris, Integrasjonssystemer,
HellermannTyton, Netatmo, Knauf, NK
Industri, Ørbæk Ventilation og tt coil. 

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder via VELTEKs LinkedIn-profil. Klik
nedenfor for at gå til siden.

Klik her

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. tv. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
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Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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