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FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Påskeharen glæder sig til bedre vejr!
Illustration: Word ClipArt

God påske!!

Skal du arbejde, på ferie, holde frokost for venner og familie, fordybe
dig i bøger, du ikke har fået læst eller noget helt sjette?

Lige meget hvad du skal, og hvor du er, så ønsker webredaktionen alle
freelancekolleger og medlemmer af FreelanceGruppen en rigtig dejlig
påske.

Kommunikation Tour de Force - Århus

Kurset henvender sig til journalister, der arbejder inden for
kommunikation. Der er mange penge at tjene, men også stor
konkurrence om kommunikationsopgaverne. 

Du forbedrer dine muligheder for at få de mest meningsfulde opgaver,
hvis du taler kundens sprog. Kom og lær alle de relevante buzz words.

Sæt kryds i kalenderen fra den 14. til 16. april.

Tilmelding og program her

Karen Lumholdt underviser
Foto: JAWS

Få styr på selskabsskatten
Foto: JAWS

Forstå dit regnskab

Det har aldrig været nemmere at blive selvstændig med eget selskab.
Kom og bliv klogere på regnskabs- og skattemæssige forhold. Lær at
forstå årsrapporten.

Dette er et kursus for medlemmer, der enten ønsker at drive
virksomhed i selskabsform eller som allerede gør det og som er
interesseret i at forstå opbygningen af og indholdet i en årsrapport for
virksomheder.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. april

Direkte til program og tilmelding

Husk vores seneste supertilbud!

Med at abonnement hos Retriver Researh får du adgang til over 200
millioner artikler. Retrivers arkiv dækker print- og webmedier i
Danmark, Norge og Sverige. Det koster kun kr. 600 pr. år

Læs mere om tilbud og tilmelding
Retriever: Din nye søgefavorit
Illustration: Retriever
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