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Sæt DIT aftryk på din fagforening

Stil op som delegeret for FreelanceGruppen. Du får indflydelse på
ligestillingspolitikken, uddannelsesstrategien og den fremtidige
aftalestrategi. Altså på hvordan og hvilke typer af aftaler DJ skal
arbejde på at indgå på medlemmernes vegne i de kommende år.

LÆS MERE...
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Illustration: Retriever

FreelanceGruppen indgår aftale med
Retriever

For 600 kr. får du adgang til Retriever Research med over 200 millioner
artikler publiceret i danske, svenske og norske print- og web-medier.

LÆS MERE...

Kursus: Udnyt dine Apple-enheder

I samarbejde med Ulrik Aabye-Hansen fra Mac House afholder FreelanceGruppen et kursus i, hvordan du
bliver bedre til at udnytte dine Apple-enheder i dit daglige arbejde. 13. marts på La Oficina på Frederiksberg.

LÆS MERE...

Tilkaldenørd: Teknisk support til freelancere

Aldrig gå ned på udstyr. Her får du tre profesionelle nørders bud på,
hvordan du som freelancer sikrer dine dokumenter og din computer, og
hvor du kan få hjælp, når teknikken driller.

LÆS MERE...

Specialist og freelancekender Kaare
Bjørn Jensen

Medlemstilbud: Ritzau Tid og Sted

Det er godt at vide, hvad der sker i din omverden eller på dit stofområde på den lidt længere bane.
FreelanceGruppen har indgået en rabataftale for dig, så du kan få abonnement på begivenhedskalenderen
Ritzau Tid og Sted til nedsat pris.

LÆS MERE...

Bestyrelsen 2014
Foto: Per Daugaard

Mød kandidaterne til FreelanceGruppens
bestyrelse

Tre medlemmer af freelancegruppens bestyrelse genopstiller, og der er
to pladser ledige. Mød kandidaterne her.

LÆS MERE...

Mød kandidaterne til FreelanceGruppens bestyrelse

Tre medlemmer af freelancegruppens bestyrelse genopstiller, og der er to pladser ledige. Mød kandidaterne
her.

LÆS MERE...

Følg FreelanceGruppen på facebook

Vi bringer det bedste videre fra freelanceverdenen i og uden for DJ.

Gå direkte til vores facebookside

Illustration: Facebook
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