Ansøgning
Udfyld venligst skemaet, print det ud, underskriv og send det sammen med dokumentation til
danske designere
strandgade 27 a
1401 københavn k
Du hører fra os i løbet af en uges tid.
Medlemskabet løber fra det tidspunkt, Danske Designere har vurderet ansøgningen og fundet, at optagelseskriterierne er opfyldt. Medlemskabet kan opsiges med en måneds varsel til
1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Hermed ansøges om:
Professionelt medlemskab af Danske Designere.
Professionelle medlemmer har ret til at bruge betegnelsen mDD.
			 Ejer / medejer / partner
			 Ansat
			 Arbejdssøgende
			 Pensionist
		
Studentermedlemskab
Studerende medlemmer har ikke ret til at bruge betegnelsen mDD.
Personoplysninger:
Titel:
Navn:
Privatadresse:
Postnr.:
By:
Cpr.nr.:
E-mail:
Web-adresse:
Telefon / mobil:

070606
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Eventuel firmatilknytning / firmaadresse:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
By:
CVR:
E-mail:
Web-adresse:
Telefon:

Post sendes til:
			
			

Privatadresse
Firmaadresse

E-mails / nyhedsbreve m.v. sendes til
			
			

Privat e-mail adresse
Firma e-mail-adresse

Kontingentet ønskes betalt
			
			

Kvartalsvis
På årsbasis

Jeg ønsker kontakt til forsikringsselskab vedrørende:
			
			

Professionel rådgiveransvarsforsikring
Andre forsikringer

Jeg er medlem af følgende A-kasse:

		
		

080807

Jeg ønsker ikke, at Danske Designere videregiver min adresse til relevante 		
samarbejdspartnere, magasiner, leverandører m.v.
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Ansøgningsgrundlag:
Professionelt medlemskab af Danske Designere
For at optages som professionelt medlem, skal du opfylde og krydse af ud for 		
minimum to ud af følgende tre betingelser:
			
		
		

Afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående 			
uddannelse med hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller 		
formgivningskompetencer vedlægges

			

Uddannet som

			
		
		
		
			
		
			

Dokumentation for minimum tre års arbejdserfaring, hvor jeg primært har 		
beskæftiget mig professionelt – teoretisk eller som udøvende – med design 		
som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence vedlægges

År:

Måned:

Anbefalinger fra følgende – minimum tre – eksisterende professionelle 		
medlemmer er indhentet fra:
Navn:		
Medlemsnummer:

Studentermedlemskab
			
			
			

Studiebevis fra en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor
design som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som
centralt element vedlægges

			

Uddannelsens art:

Uddannelsen forventes afsluttet

080807
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År:

Måned:

Udfyldes af alle ansøgere
Jeg tiltræder Danske Designeres formålserklæring, etiske og kollegiale regler, samt de
bestemmelser, der fremgår af foreningens vedtægter.
Ansøgninger, der afvises af Danske Designeres sekretariat på baggrund og en vurdering af ovenstående oplysninger i henhold til vedtægterne, kan genbehandles af bestyrelsen ved det først kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.

Sted:		

Underskrift:

080807
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Dato:

