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Med i klubben: Fagpolitiske
freelancefællesskaber gennem 40 år
Freelancere organiserer sig nu lokalt på mediearbejdspladserne, der er
freelanceklubber på Information og Politiken, og flere er under opstart.
Klubtanken trækker tråde helt tilbage til FreelanceGruppens opståen i
1977.
Illustration: Bo Sørensen

Få hele klubhistorien her

Freelanceklubber: Sådan gør du
En freelanceklub på et medie eller i et mediehus kan være med til at
bane vejen for bedre aftaler om arbejdsvilkår og betalingsbetingelser.
Netværk og relationer er altafgørende på et presset mediemarked.
Manual: Sådan laver du en freelanceklub
Foto: Martin Kurt Haglund

Nina vandt Simmel-prisen. Her er
indstillingen fra hendes 61
freelancekolleger på Information
Nina Trige Andersen modtog den 7. marts Simmel-prisen fra Kreds 1
for sin faglige indsats og arbejdet med at organisere freelancerne på
Information og iBureauet. Nu kæmper de i samlet flok for bedre vilkår
for freelancerne på avisen.

Foto: Thomas Arnbo

"Prisen er til alle freelancere på Information..."

Forfatterkurser i Århus og København
Mange forfattere har taget de sociale medier til sig i ønsket om at gøre
bøger og forfatterskab synligere. Men kunne de få mere ud af
indsatsen, sælge flere bøger, få flere foredrag ud af anstrengelserne?
Tag på kursus og lær, hvordan du for alvor får gang i markedsføringen
på de sociale medier.
Underviser Abelone Glahn
Foto: Thomas Arnbo

Find begge kurser i kursuskalenderen HER

HUSK, DU HAR EN BARSELSFOND
Når du er medlem af FreelanceGruppen har du adgang til flere gode
medlemstilbud. Et af dem er barselsfonden.
Du kan søge om kr. 1.050,- pr. uge i tilskud til bleer og barnevogn :-)
ALT OM, HVEM DER KAN SØGE PENGE, OG HVORDAN DU SØGER
Foto: 123rf.com

Lær at lave nyhedsbreve: MailChimp-kursus
for begyndere
Den 21. marts afholder vi efter talrige opfordringer igen Mailchimpkursus for begyndere.
Det foregår i København.
Illustration: MailChimp

Tilmeld dig her

