Vi er en netværksorganisation indenfor branchen Økonomi & Regnskab. Vi
udgør et fagligt bredt funderet miljø, hvor vi har de bedste muligheder for at
optimere fagligheden og kvaliteten i vores arbejde. Nogle af vore medlemmer
har egen virksomhed og nogle er ansatte i virksomheder.

Vi arbejder på at højne og udvikle medlemmernes faglighed, på at kunne
tilbyde certificering af vore medlemmer og vi samarbejder med relevante
parter, herunder SKAT, FDR, større revisionsfirmaer mm.

Som medlem får du en lang række fordele. Vi tilbyder:
• forsikringsordning for selvstændige medlemmer, så kunder er sikret mod tab
• en fordelagtig pensionsordning, som kan benyttes af alle vore medlemmer
• faglig hotline, hvor medlemmer kan få professionelle råd og vejledning
• et kollegialt fællesskab tæt på medlemmerne.

Medlemmerne i FDBR
FDBR’s medlemmer udfører forskellige typer opgaver, fx bogføring og regnskab, lønbehandling, økonomisk rådgivning, budgetlægning m.v. Uanset om
du er selvstændig eller lønmodtager, er vi fælles om fagene økonomi og regnskab – og FDBR er netværket for dig!

FDBR mener, at faget bogholderi & regnskab udvikles mest optimalt, når vi har
en vifte af ressourcer til vores rådighed, som vi kan netværke med på tværs af
selskabs-/ansættelsesform.
FDBR’s netværk vil afspejle behovet hos medlemmerne. Medlemmerne kan
være med i netværk specifikt for lønmodtagere og specifikt for selvstændige.
Derudover kan der netværkes på tværs når det er relevant og til fælles gavn for
medlemmerne.
FDBR’s brede medlemsbasis vil give os mulighed for at få optimal indflydelse på
faget, da vi fagligt vil være bedre funderet og derfor bedre forberedt til at udøve
indflydelse.

Det gør FDBR for dig
Vi hjælper dig med at:
•

styrke din faglige kapacitet, bl.a. via skræddersyede kurser*

•

udvide dit lokale og faglige netværk

•

få relevante sparringspartnere

•

få indflydelse på den politiske dagsorden

•

få en lang række medlemsgoder**.

* Vi tilbyder relevant efteruddannelse samt erfa-grupper, relevante for dig og
dine behov - i dit geografiske område!
** Du får mulighed for at til- og fravælge medlemsgoder efter behov f. eks.
pension og e-conomic. Når du har egen virksomhed kræves forsikring og du
kan f. eks. få dine firmaoplysninger vist på vores hjemmeside, hvis du er til
rådighed for nye kunder.

Sådan bliver du medlem
•

Du skal beskæftige dig med bogføring og/eller regnskab.

•

Du skal kunne dokumentere relevant erfaring og evt. uddannelse.

•

Du skal kunne dokumentere ansættelse/cvr-nummer.

Kan du svare ja til ovenstående, så kontakt os allerede i dag via kontaktoplysningerne på bagsiden!

Kontakt
foreningen danske bogholdere og regnskabskonsulenter
E-mail: kontakt@fdbr.dk
CVR-nr. : DK 36601663

Scan koderne og få direkte adgang til os online
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