Vi tillader os at stjæle din opmærksomhed
et kort øjeblik for at fortælle dig om
DIN studenterforening

VeterinærMedicinsk Forening og
Den Danske Dyrlægeforening

Hvorfor være medlem af VMF?
• Du får indflydelse på dit studium og
hverdag på KU SUND
• Du kan indgå i fællesskaber, der arrangerer fede sociale og faglige events
• Du får tilbud på fordelagtige forsikringsordninger ved TRYG og indgår i
vores kollektive gruppeulykkesforsikring
• Du får mulighed for at blive fordelskunde i Lån & Spar Bank
• Du får et års gratis medlemskab i DDD,
når du er færdiguddannet
• Du er studiemedlem af DDD og automatisk medlem af IVSA Danmark
Som velkomstgave får du desuden en
flot kittel og et lækkert dissektionssæt
af DDD og PJD.
DDD er VMFs moderforening og agerer
bl.a. som fagforening for færdiguddannede
dyrlæger. Som studiemedlem kan du også

Kære studerende på

få råd og vejledning om CV, jobsøgning
og jobsamtalen eller løn og ansættelse.
Derudover kan du som VMF-medlem
være med i alle faggrupper - find dem
på Facebook under:

veterinærmedicin

• DDD Faggruppe Samfund, Sundhed
og Velfærd
• DDD Faggruppe Hest
• DDD Faggruppe Kvæg
• DDD Faggruppe Familiedyr
• DDD Faggruppe Svin
• Dyrlæger og dyrlægestuderende indenfor Life/Science
• DDD Mink/pelsdyr
Faggrupperne laver bl.a. opslag med relevante cases, arrangementer og information om, hvad der sker i faggruppen
jævnligt - udnyt dette og vær med I alle
dem, du har lyst til!

Den Danske Dyrlægeforening
Danish Veterinary Association
Peter Bangs Vej 30 • DK-2000 Frederiksberg
Tlf: +45 38710888
E-mail: ddd@ddd.dk • www.ddd.dk
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VeterinærMedicinsk Forening (VMF)

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)

VMF er de veterinærstuderendes studenterforening på KU SUND.VMF er en
del af Frederiksbergs campusudvalg og
SUNDrådet, og arbejder derigennem for
de studerendes interesser på Fakultetet
og Campus.

DDD er dyrlægernes fagforening. Medlemmerne tæller både praktiserende
dyrlæger, ansatte dyrlæger i det offentlige, ansatte dyrlæger i privatsektoren,
studerende og pensionister. Organisationsprocenten i DDD er over 90
pct., og foreningen er meget aktiv både
veterinærfagligt og fagpolitisk.

Derudover repræsentererVMF de veterinærstuderende i de styrende organer på
KU SUND, og derved har medlemmerne
direkte indflydelse på deres studieordninger og den daglige drift - både på
fakultets- og institutplan.
VMF har desuden en observatørpost i
Den Danske Dyrlægeforenings (DDD)
hovedbestyrelse.
Udover de politiske aspekter er VMF
meget faglig og social aktiv. VMF arrangerer introture, oplæg om aktuelle emner,
holder gallafest og erhvervsmessen Input
og meget mere. Medlemmerne modtager også medlemsbladet »Kanylen«
seks gange om året sammen med DDDs
medlemsblad Dansk Veterinærtidsskrift.

Som medlem af VMF er du automatisk
medlem af IVSA-Danmark, der er de
veterinærstuderendes rejseforening.
IVSA-Danmark har gennem International Veterinary Students Association
(IVSA) et stort internationalt netværk
og hjælper med formidling af studierejser
og exchange. Hvert år afholder IVSA et
vinter symposium og en sommer kongres
et sted i verden, hvor du som VMF/IVSADanmark medlem kan deltage.
VMF har kontor på Rådet ved Dyrlægevej
9, og her er man altid velkommen - både
til at bruge faciliteterne og hvis man har
spørgsmål eller har brug for hjælp til
noget studierelateret.
Læs mere om VMF, se hvordan du bliver
medlem,  og meget mere på www.studmedvet.dk.
Vi glæder os til at være din forening!

DDD arbejder aktivt med at sikre veterinærers indflydelse på lovgivning og
de offentlige reguleringer, der har betydning for danske dyrlægers arbejdsliv
og dyrs velfærd.  I forlængelse heraf har
DDD en række internationale aktiviteter.
DDDs fagforeningstilbud er - udover
kontante fordele – lige ved hånden og
individuel hjælp i forbindelse med: Information om arbejdsmarkedet i forbindelse
med dimission, jobsøgning, jobsamtale,
information om arbejdssteder, kontraktgennemgang inden ansættelse, lønforhandlinger, opsigelse, dårligt arbejdsmiljø,
stress, kompetenceudvikling, kontakt til

faglige netværk og andet, du har behov
for i forbindelse med dit arbejdsliv.
DDD har desuden mange efteruddannelsesaktiviteter - bl.a. fagdyrlægeuddannelsen.
DDD udgiver medlemsbladet Dansk
Veterinærtidsskrift (DVT) hver tredie uge,
og hjemmesiden tilbyder mange faciliteter,
der kun er tilgængelige for medlemmer.
Herudover har DDD en række konkrete
servicetilbud til medlemmerne.
Som medlem af VMF er man automatisk
studentermedlem af DDD. Der er tæt
samarbejde mellem de to foreninger,
blandet andet på uddannelsesområdet
og via VMFs observatørpost i DDDs
hovedbestyrelse.
Læs mere om
Den Danske Dyrlægeforening på
www.ddd.dk.

