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Velkommen til IDA Risk
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Følg os 
på

LinkedIn

Velkommen

IDA Risk
IDA Risk er et stærkt fagligt netværk for folk, der er beskæftiget med risiko-
vurdering.

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

I IDA Risk arbejder vi for at fremme forståelsen af principperne for og anven-
delse af risikoanalyse og risikostyring, og for at vise den nytte, fagområdet gør i 
industri og samfund. 

IDA Risk er et åbent forum for teoretikere og praktikere med interesse for 
risikoanalyse og risikostyring. Vi skaber indsigt i den videnskabelige og  
tekniske udvikling af fagområdet og giver mulighed for, at medlemmerne kan 
præge udviklingen på området gennem rationel forståelse for risikopolitik og 
risikokommunikation.

 Tilmelding via vores hjemmeside ida.dk/risk

https://www.linkedin.com/groups/8393215/
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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 risikovur-
derings området.

Viden
Viden der virker indenfor risikovurdering – publikationer, 
foredrag, konference og ekskursioner.

Erfaringsudveksling og innovation
Udbygning af det ingeniørfaglige vidensniveau på  
risikovurdering – erfaringsudveksling og innovation.
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Konferencer og seminarer
IDA Risk arrangerer ofte konferencer, seminarer og workshops.

Medlemmerne er meget velkomne til at komme med forslag til fremtidige ar-

rangementer og samarbejder med relevante organisationer og virksomheder.

  Se en opdateret liste med arrangementer på ida.dk/arrangementer
-
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o
Bliv medlem

IDA Risk er for...
Er du ingeniør, ingeniørstuderende, arbejder med risikovurdering eller blot 
interesseret i udviklingen af risikovurdering kan du være medlem af IDA Risk. 

Som medlem af IDA Risk får du rig lejlighed til at holde dig ajour med området 
for risikovurdering, og du møder ligesindede med samme faglige interesser 

som dig selv.

  Tilmelding til hhk@ida.dk

Årskontingent
IDA-medlem  Gratis
Gæstemedlem (ikke IDA-medlem) 500 kr.
Firmamedlem (virksomhed/institution)  800 kr.
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o
Se mere 

på
ida.dk
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