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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Kursus: Genopfind dig selv
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Freelanceformand i 80’erne ser tilbage: ”Man skal ikke slås mere,
end at alle kan være med.”
Peter Riis blev valgt til formand for FreelanceGruppen i 1983 på en klassisk fagforeningslinje. Kampene blev
hårde de følgende år, måske også for hårde, set i bakspejlet. Det fortæller Peter Riis, der startede til søs,
siden gik til Land og Folk og derfra ud i freelancelivet. Nu er han tilbage på søen.
Læs om kampe, sejre, nederlag og stress

Workshop i Kolding: Genopfind dig selv
som freelancer og styrk din arbejdsglæde
Er dit arbejdsliv gået på automatpilot? Er der pludselig for lidt af det
interessante og sjove og alt for mange opgaver, som dræner dig for
energi – og efterhånden også for selvtillid? Eller er du egentlig godt på
vej i din karriere, men har brug for ny inspiration til at styrke dit
fundament på fremtidens arbejdsmarked?
Et motiverende og handlingsorienteret udviklingsforløb.
Den 24. april og den 15. maj i Kolding.

Specialist i styrkebaseret udvikling
og positiv psykologi, Ulla Schade
Foto: Marianne Bækbøl

Læs meget mere om workshoppen og meld dig til her

Kursus i E-mail-marketing med Visuelt Forum
FreelanceGruppens medlemmer er blevet inviteret med på kursus hos Visuelt Forum den 18. april, hvor det
handler om e-mail-marketing og Mailchimp for begyndere.
MELD DIG TIL HER

TAL TIL ØJET 2018 - kom med dine idéer
Uanset om du er fotograf, grafiker, tegner eller noget helt fjerde, er Tal
til Øjet årets visuelle DJ-konference, der sætter spot på trends og
tendenser inden for alt det visuelle. Næste Tal til Øjet finder sted i

slutningen af januar 2018, den endelige dato bliver annonceret snart.
Årets overskrift er 'Levende billeder'
FreelanceGruppen er med på holdet bag Tal til Øjet, og vi har brug for
dig og dine idéer.
Går du rundt med idéer, du vil af med, emner du gerne vil høre om,
eller relevante oplægsholdere, der har begejstret dig, så send
nogle linjer til mb@freelancegruppen.dk senest den 1. maj.
Den endelige dato er endnu ikke
fastlagt, men regn med slutningen af
januar 2018.
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Webinar: Forsikring for
freelancejournalister
Er du en af de freelancere, der rejser i konfliktfyldte områder? IFJ /EFJ
afholder den 9. maj et webinar om forsikringsordningen for freelancere.
Bliv klogere på muligheder og begrænsninger i IFJs forsikring til
freelancere og meld dig til webinaret.
Læs mere og meld dig til her
Foto: IFJ

GUIDE: Digital sikkerhed på rejsen
Når du tager på opgave i udlandet, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du beskytter dit digitale
udstyr og din kommunikation. Ikke bare for din egen skyld, fordi dit arbejde kan blive obstrueret, men i høj
grad også af hensyn til dine lokale kilder og kontakter.
Læs alle de gode råd og anvisninger her
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