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Netværk for optimering af drift og vedligehold



Personlige relationer 
til andre i faget

Vedligehold er mennesker
DDV‘s medlemmer kommer fra alle brancher, hvor optimering og vedligehold er 
vigtige parametre - både strategisk og i den daglige drift.

DDV er den eneste forening i Danmark, som er dedikeret driftsoptimering  og 
vedligehold. Vores styrke er netop, at forskellige brancher kan bruge hinandens 
erfaringer helt konkret, når det gælder både det praktiske vedligeholdsarbejde  
og den strategiske indsats.

Er vedligehold og optimering omkostning  
eller investering?
Vi betragter det som et af fremtidens vitale konkurrenceparametre og invit-
erer dig med  i vores netværk som inspirerer og deler viden om optimering og 
vedligehold.

Netværk og videndeling for  
ledere og tekniske specialister
Den Danske Vedligeholdsforening - DDV - er et non-profit landsdækkende net-
værk for ledere og tekniske specialister. Netværket er drevet af høj faglighed, 
og medlemmerne bruger netværket til at tilegne sig og videregive viden, hvor 
videndelingen sker gennem konferencer, seminarer, netværksmøder og virk-
somhedsbesøg.
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Dine muligheder i DDV
Du får mange forskellige muligheder for at opdatere din viden om 
vedligehold. Du kan mødes med andre, som har ansvar for vedligehold 
eller er specialiserede i det. Du får også løbende inspiration gennem 
magasiner og e-nyhedsbreve eller deltagelse i vores grupper på sociale 
medier.  

Har du spørgsmål om medlemsskab eller vedligehold er du altid velkom-
men til at kontakte os.



Praktisk viden og godt netværk  
- også for studerende
Studerende kan gratis være medlemmer i DDV mens de er studerende. På den 
måde kan du netværke med andre og få praktisk viden om dit fag. Netværk 
skaber relationer, der kommer dig til gavn, når du senere skal i praktik eller job.

Europæisk inspiration
Du får det sidste nye om vedligehold fra de store in-
ternationale virksomheder. DDV er nemlig medlem af 
European Federation of National Maintenance Societies 
(EFNMS). DDV er repræsenteret i arbejdsgrupperne om-
kring nøgletal, benchmarking, standardisering i CEN-regi 
samt uddannelse og certificering af medarbejdere inden 
for vedligeholdsområdet. 
Læs mere på www.efnms.org.
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