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Velkommen til IDA Militærteknik
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Følg os 
på

LinkedIn

Velkommen

IDA Militærteknik
IDA Militærteknik er et stærkt fagligt netværk for folk, der er beskæftiget med 
det forsvarsteknologiske område.

Netværket har en bestyrelse, med en bred repræsentation fra hele branchen.
Bestyrelsen sætter retningen for netværkets arbejde og udbud af aktiviteter
og materialer.

IDA Militærteknik’s mission er at udbrede kendskabet til den teknologiske og 
tekniske udvikling, der har indflydelse på udvælgelse, anskaffelse og vedlige-
holdelse af militært udstyr og materiel.

IDA Militærteknik beskæftiger sig desuden med de moderne hjælpemidler og
metoder, der kan bidrage til en rationel udnyttelse og en økonomisk forvalt-
ning af dette udstyr.

Ud over det rent nationale arbejde, er IDA Militærteknik med i den europæiske
paraplyorganisation, European Federation of Defence Technology Associations.

Tilmelding til ida.dk/militaer

https://www.linkedin.com/groups/4727500/
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Vi tilbyder

Arrangementer
Arrangementer af høj faglig kvalitet, drevet af frivillige  
medlemmer

Netværk
Et netværk for dig, der til daglig arbejder med/har interesse for 
det forsvarsteknologiske område.

Viden
Viden der virker indenfor det forsvarsteknologiske område – 
publikationer, foredrag, konferencer og ekskursioner

Erfaringsudveksling og innovation
Udbygning af det ingeniørfaglige vidensniveau på forsvars- 
teknologiområdet – erfaringsudveksling og innovation
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Konferencer og seminarer

IDA Militærteknik arrangerer ofte konferencer, seminarer og workshops.  
Til arrangementerne deltager ofte officerer eller andre personer med  
tilknytning til forsvaret.

Medlemmerne er meget velkomne til at komme med forslag til fremtidige ar-
rangementer og samarbejder med relevante organisationer og virksomheder

  Arrangementer opdateres løbende på ida.dk/arrangementer
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Bliv medlem

IDA Militærteknik er for...
Er du ingeniør, ingeniørstuderende, arbejder med det forsvarsteknologiske 
område eller blot interesseret i militært udstyr og materiel kan du være 
medlem af IDA Militærteknik.

Som medlem af IDA Militærteknik får du rig lejlighed til at holde dig ajour 
med området for militært udstyr og materiel, og du møder ligesindede med 
samme faglige interesser som dig selv.

  Tilmelding til ida.dk/militaer

Årskontingent
IDA-medlem  Gratis
Firmamedlemskab 750 kr.
Ikke IDA-medlem  500 kr.
Studerende, ikke IDA-medlem 100 kr.



7

Se mere 
på

ida.dk/militaer
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