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TEMA: BLIV UDLANDSFREELANCER

Drømmer du om at kunne arbejde i og fra udlandet? Hvad enten du overvejer et afgrænset eller mere
permanent ophold, så fordyb dig i dette udlandstema, der kommer hele vejen rundt og er fyldt med
inspiration og 'sådan gør du'-stof.

UDFOLD HELE TEMAET HER

Anya Palm: 'Jeg er gladest, når jeg
skriver fra og om udlandet."
Foto: Henrik Wang Palm

Jeg lider ikke af hjemve, for jeg ER jo
hjemme.

Ayna Palm har været freelancer i 10 år. Hun flyttede til Cambodja lige
efter endt uddannelse til et job på The Cambodia Daily, hvor det også
var oplagt at skrive til danske medier. I 2009 flyttede hun til Bangkok.
Hun er gift med Henrik, og sammen har de en lille datter.

LAD DIG INSPIRERE AF ANYA OG TO ANDRE UDLANDSFREELANCERE

Nordisk Seminar 2016 - 100% succes

Bortset fra et par timer lørdag morgen med solskin og spektakulær
udsigt, var der tæt tåge og bidende koldt på toppen af Hafjell. Men det
var faktisk lige meget. Vores norske kolleger afholdt årets nordiske
freelanceseminar – og det var en 100 procent succes. 

LÆS MERE OG FIND LINKS TIL DOKUMENTARFILM, PROGRAM OG MEGET
ANDET

De hårdføre trodsede både kulde,
regn og tåge og sprang i. 
Foto: Martin Hammer

En delvis bestyrelse trækker luft ind
til debatten.
Foto: Martin Hammer

Nordisk Topmøde vedtog helt nye
guidelines for det nordiske
freelancesamarbejde

Nordisk Topmøde: Fire enige bestyrelser vedtog gennemgribende
ændringer i det nordiske freelancesamarbejde. Nye guidelines skal til
gavn for vores medlemmer skabe rammer for mere politik og flere
resultater.

LÆS OM DE STORE ÆNDRINGER OG FIND DE NYE GUIDELINES HER

http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=49425D477646455C45764543#%23WebVersion%23%23
http://www.freelancegruppen.dk/
http:/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=49425D477646455C45764543#%23OptOutList%23%23
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Bliv-freelance-korrespondent--udlandsfreelancer/
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Bliv-freelance-korrespondent--udlandsfreelancer/Tre-garvede-udlandsfreelancere-deler-ud-af-deres-erfaringer/
http://freelancegruppen.dk/Nyheder/2016/Maj/Indtryk-fra-nordisk-seminar/
http://freelancegruppen.dk/Nyheder/2016/Maj/Frydefulde-forandringer-i-nordisk-samarbejde/


Vil du virkelig gå glip af os på Facebook?

Nej vel. Skynd dig at klikke over på vores Facebookside og få del i alle
vores gode opslag, lige som de over 1000 andre der følger os. Husk at
klikke i notifikationer, så du er sikker på at modtage vores opslag så tit
som muligt.

DU KAN SYNES OM OS LIGE HER

GUIDE: SÅDAN FÅR DU SUCCES SOM FREELANCER I UDLANDET

I denne guide finder du en gedigen samling gode råd. Med dem i baghovedet kan du godt begynde at begive
dig ud på eventyr. 

Det samme gør sig gældende for denne liste med nyttige links.

GÅ DIREKTE TIL GUIDEN HER

MEDLEMSTILBUD TIL DIG

Fordyb dig i vores medlemstilbud. Der er tid at spare og penge at tjene,
så læn dig tilbage og klik dig rundt.

FIND DEM ALLE SAMMEN HER
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