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TEMA: Ny freelancer

Ekspert i personlig effektivitet Nete Storm, giver gode råd om at lave en masterplan, der hjælper med at
strukturere tiden for dig, når du som ny freelancer står alene med ansvaret for at nå det hele. 

Læs også om, hvordan du skaffer de første kunder, hvordan det kan styrke din forretning at holde fokus og
tjek andres grunde til at vælge det gode freelanceliv.

Fold temaet ud her

Ny DJ-kampagne
Illustration: Søren Maarbjerg

Vi vil have indsigt og åbenhed

En offentlighedslov med større åbenhed handler ikke kun om
journalister og mediers ret til aktindsigt, men om alle borgeres
rettigheder i et demokratisk samfund. 

DJ har kontaktet 600 folketingskandidater om deres holdning til
offentlighedsloven. Svarer de mon?

Læs mere og støt DJ's kampagne for større åbenhed

Kursus den 17. juni: Grundlæggende billedbehandling

Neeej, du bliver ikke fotograf af at gå på dette kursus, men efter dagens indblik i billedbehandling kan du
gøre dine billeder bedre. 
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Farvel til mørke, kedelige og flade leverpostejfarver, billeder med lav kontrast og forkerte farvetoner. 

Obs: Kurset afholdes i Roskilde

Program, praktiske oplysninger og tilmelding

Illustration: Facebook

Vi elsker jer også på Facebook

Knap 750 mennesker kan lide FreelanceGruppen på Facebook, og vi
er vilde med det. 

Du kan også synes om os og på den måde få del i relevante
freelancenyheder fra ind- og udland, brugbare links, spændende
artikler og kursusudbud.

Det er nemt at synes om os på Facebook.

Prezi-workshop og Evernote-seminar

To dage i træk kan du blive klogere på kort tid. 

Den 23. juni afholder FreelanceGruppen en workshop, der introducerer dig for præsentationsværktøjet Prezi.

Dagen efter er der halvdagsseminar om mulighederne i Evernote, der samler dine noter, web-klip og billeder
på en helt ny måde.

Tjek arrangementsboksen i midten og læs meget mere om halvdagsarrangementerne
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Du har masser af aftaler at læne dig op ad

Det kan være svært at fastsætte prisen for et stykke freelancearbejde,
hvad enten det er journalistik, fotografi, grafik eller andet medieindhold.

Du behøver dog ikke at føle dig ladt i stikken, for DJ har indgået en
lang række freelanceaftaler, og med dem i ryggen har du et godt
udgangspunkt for din forhandling. 

Tryk på linket og find O-aftalen, TV2-aftalerne, Berlingskeaftalen og
mange flere.

Se alle DJ's freelanceaftaler her
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