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TEMA: Freelancebureauet Teknik og Design

Har du brug for en lønseddel af hensyn til dagpenge? Er du
kombinatør, der gerne vil øge andelen af lønindkomst i firmaet eller
tidligere selvstændig, der gerne vil beholde gamle kunder? Så er et
samarbejde med Teknik og Design måske noget for dig. DJ har indgået
en aftale på dine vegne.

Læs alt om fordele og ulemper ved at samarbejde med et freelancebureau

Stemningen: Afslappet og produktiv
Foto:La Oficina

Arbejds- og
mødeplads til
lavpris

Vil du arbejde i professionelle
og hyggelige rammer i
København til specialpris? 

En ny aftale mellem
FreelanceGruppen og
kontorhotellet La Oficina på
Frederiksberg giver dig
mulighed for en del- eller
heltidsplads i kontorklubben til
nedsat pris.

Ordninger, betingelser, priser

Morten Golimo strøer guldkorn på
videokurset

Kursus: Sådan
laver du video på
IPhone/IPad

Forbered dig på fremtiden, som
allerede er her. Udvid dit
kompetenceområde som
freelancer. Lær et nyt
journalistisk arbejdsredskab 

På dette 2–dages kursus lærer
du at bruge din Iphone / Ipad til
både at filme og redigere video,
og hvordan du publicerer det på
nettet.

Tid, sted og indhold

Hvem er den bedste?
Foto: JAWS

FreelancePrisen
skal uddeles igen

Så er det atter blevet tid til at
indstille en kunde, en
organisation eller en redaktør,
der samarbejder med
FreelanceGruppens
medlemmer på en forbilledlig
måde eller yder en indsats,
som gavner freelanceområdet.

Sådan indstiller du en kandidat

Generalforsamling

Lørdag den 28. februar klokken 13 holder vi generalforsamling på Hotel
Comwell, Skovbrynet i Kolding. 
Vi lægger løbende relevante dokumenter op på hjemmesiden. 

Husk, at du på generalforsamlingen både kan fremsætte forslag,

opstille til bestyrelse og stille op til valg af delegerede til DJ
delegeretmøde 2015.

Dagsorden til generalforsamlingen

Bestyrelsen 2014/2015

Foto: Per Daugaard

Find os på Facebook

Når du har trykket på synes om-knappen på Freelancegruppens
Facebookside, får du hver uge nyttige opdateringer, links og hints. Om
gå-hjem-møder, medlemstilbud, ferie-huse og alt muligt andet relevant
freelancestof.

Gå direkte til de gode opdateringer på FreelanceGruppen på Facebook

VOCAST og de andre gode medlemstilbud

Har du brug for pressekontakter? Udsender du pressemeddelelser eller
nyhedsbreve? Fra 1. januar 2015 har FreelanceGruppens medlemmer
gratis adgang pressedatabasen VOCAST i 6 måneder fra de tilmelder
sig.

Læs om VOCAST-aftalen og vores andre gode medlemstilbud her

Illustration: VOCAST
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