ET UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB
– til gavn for dig og din virksomhed

ET UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB
Kemi & Life Science er den danske brancheforening for distributører og producenter af kemi samt
andre virksomheder, der forholder sig professionelt til kemi. Med kemi forstås her både kemiske råvarer
og ingredienser, som sælges primært til B2B-markedet og anvendes af færdigvareproducenter og life
science-sektoren.
Kemi & Life Science arbejder for at skabe tryghed, viden og indflydelse for foreningens medlemmer
og deres kunder igennem politisk arbejde, vidensformidling og arrangementer. Målet er at styrke medlemmernes og deres kunders forretning og være det unikke branchefællesskab og netværk for dem.
Kemi & Life Sciences medlemmer leverer mere end 80 % af de råvarer og ingredienser, der anvendes
på det danske marked. Figuren viser et udsnit af kundemarkederne.

Industri

Kosmetik

Forskning

Fødevarer
Pharma

Helsekost
ByggePlast
industri

Fødevarer
Dyrefoder

Vand

“Foreningens vigtigste opgave
er at skabe værdi for vores
medlemsvirksomheder, og det
er vores vision at være den
foretrukne brancheforening for
leverandører af kemi og andre
virksomheder, der forholder
sig professionelt til kemi .”
Rene Fleischer, Brenntag Nordic,
bestyrelsesformand for Kemi & Life Science.
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KEMI & LIFE SCIENCES MEDLEMMER
Kemi & Life Sciences medlemmer er distributører, producenter, transportører, rådgivere og andre
virksomheder, der håndterer og anvender kemi professionelt. Kemi & Life Science repræsenterer
virksomheder inden for en række industri-, videns- og servicesektorer herunder tekstil, forskning,
medico, landbrug, sundhed, pharma, fødevarer, vand, kosmetik, rengøring m.fl.

“Vores medlemmer spiller en vigtig
rolle i at implementere bæredygtige og
innovative løsninger, som kan hjælpe
kunderne med at overholde de gældende
standarder og lovgivninger samt styrke
konkurrencedygtighed og bidrage til et
bæredygtigt samfund .”
Jakob Zeuthen, sekretariatschef i Kemi & Life Science.
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EN DEL AF LØSNINGEN
Ansvarlig håndtering af kemi kræver stor viden, kompetencer og fokus på
sikkerhed. Kemi & Life Sciences medlemmer møder i stigende omfang krav
og forventninger fra deres kunder og andre interessenter til at tage hensyn
til miljø, sundhed og sociale forhold i samfundet. Foreningen arbejder for og
ønsker at være en del af løsningen på fremtidens udfordringer og bidrage til
en bæredygtig omstilling i erhvervslivet og i samfundet.
Kemi & Life Science har udviklet sin egen branchespecifikke CSR-strategi,
som skal støtte medlemmerne i at drive ansvarlig forretning og bidrage til
bæredygtige løsninger. CSR-strategien tager udgangspunkt i FN Global
Compacts principper og Cefic’s og Fecc’s varemærke, Responsible Care.

ORGANISERING
Kemi & Life Science er organiseret med en bestyrelse, et sekretariat og fire udvalg: Kemiforum, Politisk
Udvalg, Kemi og Arbejdsmiljø samt Netværksudvalget. Du kan læse mere om disse udvalg i foreningens
medlemspjece ”Stærke medlemsfordele, der gavner forretningen”.
Kemi & Life Science er en brancheforening under Dansk Erhverv.
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Hans Christian Mengel
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Thomas Nielsen
Caldic Denmark
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SEKRETARIAT
Hvis du vil vide mere om Kemi & Life Science og
vores medlemsfordele, kan du finde information på
vores hjemmeside www.kemioglifescience.dk
eller i vores pjece om medlemsfordele.
Du er også altid velkommen til at kontakte
Kemi og Life Sciences sekretariat.
Kemi og Life Science
Slotsholmsgade 1-3
1216 København K

Jakob Lamm Zeuthen
Kemi & Life Science
Sekretariatschef
T. 3374 6114
jlz@kemi-og-life-science.dk

Katja Helena Rohde Olsen
Kemi & Life Science
Sekretær
T. 3374 6187
kro@kemi-og-life-science.dk

