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BIDRAG

YWPDK drives på et begrænset budget. Du kan hjælpe YWPDKs arbejde 
ved at bidrage økonomisk til netværkets virke. For mere information kontakt 
vores kassér på treasurer@info.dk.

Du kan også følge os på LinkedIn og besøge vores hjemmeside www.
ywp.dk. Her finder du yderligere information om netværket og kommende 
aktiviteter. Her kan du også læse mere om at være et aktivt YWPDK medlem.
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VORES MISSION

• Skabe og vedligeholde et netværk for unge, der læser eller arbejder 
indenfor den danske vandsektor

• Blive en diskussionsplatform for unge vandprofessionelle fra 
forskellige tekniske og akademiske baggrunde

• Bidrage til udviklingen af vandsektoren ved at forbedre 
karrieremuligheder for unge vandprofessionelle

• Forbinde aktører indenfor og på tværs af vandsektoren med henblik 
på at sikre vidensdeling og innovation

• Organisere sociale og professionelle begivenheder med henblik 
på at styrke unge vandprofessionelles engagement samt interesse 
hos nye unge professionelle

• Påvirke og udvikle morgendagens dagsorden indenfor 
vandforvaltning på alle niveauer 

YWPDK Country 
Chapter Steering Committee

TILMELDING

YWPDK sigter efter at blive et aktivt og medlemsdrevet netværk. 
Medlemskab af YWPDK er gratis for alle vandprofessionelle under 
35 år bosat eller ansat i vandsektoren i Danmark. Tilmelding sker på 
vores hjemmeside www.ywp.dk. 

 
ywp.dk

Vi velkommer alle nye 
medlemmer og nye ideer. Hvis 
du kunne tænke dig at blive 
et aktivt YWPDK medlem 
medvirkende til at påvirke 
netværkets aktiviteter og 
prioriteringer, så send en mail 
til vores frivilligkoordinatorer 
på volunteer@ywp.dk. 
Vi håber at høre fra dig!

YWPDK har medlemmer fra offentlige og statslige organisationer, 
interesseorganisationer, forsyninger, universiteter og 

konsulentvirksomheder. Vi har forskellige akademiske, faglige og 
kulturelle baggrunde og forskellige erfaringer i den danske vandsektor. 
Sammen udgør vi en interdisciplinær og interorganisatorisk netværk 
af og for YWP’ere i Danmark.

Hvis du er under 35 år og arbejder i relation til 
vand i den bredeste forstand, så kan YWPDK 
være stedet, hvor du øger dit professionelle 

netværk, får ny viden og bidrager til udviklingen af 
fremtidens vandbranche.

OM YWPDK

Young Water Professionals Denmark (YWPDK) er et nyligt startet 
netværk for alle under 35 år, som arbejder eller læser indenfor 
den danske vandsektor. YWPDK er et uafhængigt netværk under 
den internationale vandassociation IWA.


