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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Nyhed: SolidaritetsPrisen
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Nyt freelancenetværk på Fyn skaber arbejdsglæde, nye kolleger og
opgaver
Freelancer Lene Rimestad startede for snart et år siden sit eget faglige netværk. Læs om, hvad der er
kommet ud af hendes bestræbelser, om udfordringerne og opturene. Maibritt Lund Pilgaard er en af
medlemmerne i netværket. Som ny freelancer har det været guld værd at møde erfarne kolleger.
Overvejer du at starte dit eget faglige netværk, kan du også have glæde af at læse de 10 erfaringsbaserede
netværkstips, inden du for alvor sætter gang i processen.
BLIV INSPIRERET AF DINE KOLLEGER I DET FYNSKE NETVÆRK HER

Konkurrence: Tegn SolidaritetsPrisens
propagandaplakat
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Til FreelanceGruppens 40 års jubilæumsfest 28. oktober 2017 skal den
nyindstiftede SolidaritetsPrisen for første gang uddeles. Som vedtaget
på Generalforsamlingen 2017 består prisen – ud over æren – af 10.000
kr. i efteruddannelsesstøtte (dog 15.000 kr. første gang i 2017) og en
klassisk propagandaplakat. Sådan en skal vi altså have produceret.
Præmien for den bedste propagandaplakat er 5.000 kr. i
efteruddannelsesstøtte.
SÅDAN DELTAGER DU I KONKURRENCEN

Nyhed: Indstil dine kollega-kammerater til
SolidaritetsPrisen
Kender du nogen, der har ydet en særlig indsats for det faglige eller
fagpolitiske fællesskab freelancere imellem eller faste og frie imellem?
Til FreelanceGruppens 40 års jubilæumsfest 28. oktober 2017 skal den
nyindstiftede 'SolidaritetsPrisen' uddeles for første gang.
Fristen for indstillinger 15. oktober.
LÆS ALT OM DEN NYE PRIS HER!
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Kursus: Find kolleger som freelancer, skab dit eget netværk

Føler du dig alene som freelancer? Savner du sparring? Et freelancenetværk kan styrke din arbejdsglæde og
trivsel, lige som det kan skaffe dig nye opgaver.
På dette intensive heldagskursus får du indsigt i alt, hvad der er værd at vide om at starte et
freelancenetværk, der er relevant for dig.
LÆS MERE og tilmeld dig her

Kursus - Forfatter på de sociale medier København
Nu gentager vi dette populære kursus med Abelone Glahn, som er for
dig, der har forstået værdien af at markedsføre sig som forfatter på de
sociale medier og er seriøst interesseret i at omsætte din forståelse til
handlinger, der kan få dig til at sælge flere bøger og foredrag.
Forfatter: Få mere ud af din indsats
på de sociale medier
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Kurset tager udgangspunkt i bogen 'Forfatterens guide til sociale
medier', som bliver uddelt til alle kursusdeltagere.
Forfatter, meld dig til her

Få styr på de gældende dagpengeregler, det betaler sig
De sidste par år er der blevet gennemført forskellige ændringer på dagpengeområdet, der kan have
konsekvenser for dig som freelancer.
Hold dig opdateret om gældende regler, det mindsker din risiko for at opleve økonomibaseret stress.
Her bliver du meget klogere på dagpengereglerne - husk, DU kan også pludselig få brug for dagpenge

Husker du DJs medlemsfordele, rådgivningsmuligheder,
fordelsaftaler og rabatter? For ikke at tale om feriehusene...
Der er karriererådgivning og juridisk bistand, kurser, billige forsikringer, rabataftaler og et bredt udvalg af
ferieboliger i både ind- og udland. Der er oplevelser, bøger og kultur til nedsat pris.
Gå på opdagelse i medlemsfordele og bliv inspireret til nye oplevelser og faglig udvikling.
Du finder alle DJs medlemsfordele her - de er også for freelancere
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