
Djøf i Belgien
Medlemsfordele og netværk 



Medlemsfordele for djøfere i udlandet

>  Gratis arrangementer 
Det er gratis at deltage på vores arrangementer, som 
giver dig ny inspiration og skaber netværk. Vi afholder 
både faglige og sociale arrangementer. Du orienteres 
løbende bl.a. pr. mail.

>  Gratis karrieresamtale og CV-sparring 
Trænger du til inspiration i dit nuværende arbejde, 
eller tænker du på at komme videre? I udlandet har du 
stadig mulighed for at få individuel karrieresparring. 
Enten via telefon på 3395 9700 eller via Skype.  
Hvis du vil bruge Skype, skal du aftale nærmere med 
karrierekoordinator Joanna Vieten på jov@djoef.dk. 

>  Djøfs mentorordning 
Har du lyst til at være mentor, eller kunne du selv 
tænke dig at få en mentor, som du kan vende arbejds
livets udfordringer med, så gælder Djøfs mentor
ordning også i udlandet. Udover lysten til dialog skal 
du have en Skypeopkobling, da du vil blive matchet 
med enten en mentor eller mentee – formentlig fra et 
andet land.  
Læs mere på djoef.dk/mentor 

>  Efteruddannelse til halv pris 
Når du bor i udlandet, får du 50 % rabat på størstedelen 
af Djøfs kurser og uddannelser.  
Læs mere på djoef.dk/udd

>  Djøfbladet leveret til din adresse 
Selvom du bor i udlandet kan du stadig modtage 
Djøfbladet. Husk at opdatere dine kontaktinformationer 
på ’Mit Djøf’ på djoef.dk. Du skal ændre landekoden, 
før du skriver adressen.

>  Juridisk rådgivning ved udstationering og  
tilbagevenden til Danmark 
Kontakt os hvis du har brug for rådgivning ift. dansk 
ansættelseskontrakt.  
På djoef@djoef.dk eller tlf. 3395 9700. 

>  Nedsat kontingent når du er på udenlandsk kontrakt 
Er du ansat på udenlandsk kontrakt, nedsætter Djøf dit 
kontingent til 381 kr. pr. kvt. Opdater dine oplysninger 
på ’Mit Djøf’. Så sker nedsættelsen automatisk. 

>  Rådgivning ved udenlandsk kontrakt 
Er din udenlandske ansættelseskontrakt ikke helt 
enkel, anbefaler vi lokal rådgivning inden for landets 
ansættelsesret. Djøf har indgået aftale med advokat
firmaet Eversheds, som giver dig kompetent og lokal 
rådgivning med rabat.  
    Via Djøfs medlemskab af UNI kan du få gratis råd  
givning fra udenlandske faglige organisationer. UNI 
er en international brancheorganisation med ca. 900 
faglige organisationer. Med et UNIpassport kan du 
kontakte en faglig organisation i det land, hvor du 
opholder dig. Det kan bestilles gratis via UNI eller  
ved henvendelse til Djøf.  
Læs mere på djoef.dk/udlandsnetvaerk

>  Rådgivning om lokale skatteforhold 
Da Djøf ikke yder rådgivning om skatteforhold ved 
ansættelse i udlandet, har vi indgået en aftale med 
Deloitte, der kan give dig skattemæssig rådgivning til 
en fordelagtig pris. Herudover kan du kontakte Deloitte 
med generelle spørgsmål om dine lokale skatteforhold. 
Rådgivningen er gratis, og du må forvente, at samtalen 
højst varer ca. 15 minutter.  
Læs mere på djoef.dk/deloitte

>  Rådgivning om A-kasse og pension 
Har du spørgsmål til pension og Akasse i forbindelse 
med dit udlandsophold, er du velkommen til at 
kontakte JØP og Akademikernes Akasse.  
Læs mere på djoef.dk/udlandsnetvaerk

 >  Adgang til Djøfs kontante fordele 
Som medlem i udlandet har du stadig adgang til Djøfs 
mange kontante fordele.  
Find dem på djoef.dk/kontantefordele



Netværk i Belgien

>  Djøf Belgien 
Djøf Belgien er et netværk for djøfere, der arbejder, 
studerer eller bor i Belgien.  
 
Formålet med netværket er at skabe faglige og sociale 
relationer på tværs af brancher, organisationer og 
virksomheder. 
 
Du bliver automatisk medlem af Djøf Belgien, når du 
har meddelt os, at du er bosiddende i Belgien. Vi vil 
fremover bruge den email adresse, som du har oplyst, 
til at sende dig information om og fra netværket – ikke 
mindst om Djøf Belgiens spændende arrangementer, 
som løbende annonceres i Djøfs nyhedsmail.

>  Arrangementer skaber netværk 
For at inspirere, og ikke mindst skabe netværk med 
andre djøfere, sammensætter netværket en bred vifte  
af spændende arrangementer om aktuelle emner. Ind
imellem afholdes der også mere sociale arrangementer.  
 
Det er gratis for medlemmer af Djøf at være med i  
net værket – og deltage i aktiviteterne. 
 
Læs mere om netværket på djoef.dk/belgien, hvor du 
også kan finde kontaktoplysninger på Djøf Belgiens 
bestyrelse

>  LinkedIn-gruppe 
Udover det fysiske netværk kan du også tilmelde dig 
Djøf Belgiens LinkedIngruppe. Gruppen har mindst én 
fast frivillig djøfer, der selv arbejder i Belgien, og som 
er klar til at svare på spørgsmål.  
Den finder du også via djoef.dk/belgien

>  Djøfs verdenskort 
Er du herudover interesseret i at komme i kontakt 
med djøfere andre steder i verden, kan du bruge Djøfs 
verdenskort.  
Læs mere på djoef.dk/verdenskort

Lokale fordele i Belgien

Derudover har vi forhandlet nogle kontante fordele 
specielt for medlemmer i Belgien:

• Gratis bankkonto og kort m.m. hos BNP Paribas Fortis

• Rabat på forsikring hos GvH

•  Gratis levering og montage hos BoConcept

• Rabat hos Volvo Sterckx 

•  Rabat hos Aspria, Wellness & fitness club.

Få uddybende information om fordelene i Belgien  
ved at kontakte sekretariats medarbejder Lise Toft  
Hessellund på lhe@djoef.dk.

>  Adgang til ledende tænketanke i Bruxelles 
Er du interesseret i at debattere aktuelle, politiske 
spørgsmål med fokus på Europa, kan du gennem Djøf 
Belgien gratis deltage i arrangementer hos Bruxelles’ 
ledende tænketanke:  
European Policy Center (EPC) og  
Centre for European Policy Studies (CEPS).  
Læs mere på djoef.dk/belgien



Kontakt

Søren Hyldstrup Larsen
Formand for Djøf Belgien
djoefbelgien@djoef.dk
+32 (0) 495 912 308

Lise Toft Hessellund
Sekretariatsmedarbejder, Djøf Belgien
lhe@djoef.dk
+ 32 (0) 484 182 399

Lone Grevy
Netværkskoordinator,  
Djøfs internationale netværk
lgo@djoef.dk 
+45 3395 9700

Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

Telefon: 3395 9700
Mail: djoef@djoef.dk
www.djoef.dk

Djøf er den faglige organisation for jurister, 
erhvervsøkonomer og samfundsviden
skabelige akademikere. Vi repræsenterer 
over 83.000 medlemmer, der arbejder på  
alle niveauer i det private og det offentlige.  
I Djøf arbejder vi konstant på at sikre de 
bedste forhold for medlemmerne gennem  
vores faglige kompetencer og vores unikke  
kendskab til medlemmerne og deres arbejds   
marked. Vi oplever en stadig vækst i  
medlemstallet og stigning i tilfredshed  
med Djøfs indsatser og services.

Husk
at oplyse Djøf, når du flytter til udlandet så du stadig kan  få målrettet information.  Opdatér på ’Mit Djøf’ på djoef.dk eller skriv  til djoef@djoef.dk


