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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Droner og LinkedIn
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Aarhus, den 4. april:
Halvdagskursus - LinkedIn - IKKE for nybegyndere
(...og vi mener det!)
Gør dig klar til at bruge LinkedIn mere intensivt
Halvdagskurset gør dig i stand til at trimme din LinkedIn profil, så du præsenterer dig bedst muligt. vi ser dels
på det, der kan vises i de forskellige sektioner, der kan tilføjes en profil, dels det, der kan vises med billeder
og video.
15. maj afholdes LinkedIn-kursus i København, Vi afventer lige nu tilmeldingslink fra DJ-Event for at
kunne offentliggøre kurset, men sæt kryds i kalenderen og hold øje med kommende nyhedsbreve.
MELD DIG TIL HER

Ledige pladser på BIZ forretningsstart - 3. april
Du går målrettet efter at skabe dit eget job, men hvordan kommer du i gang? Hvad gør dig unik? Hvor ligger
dine styrker og dine svagheder? Hvad er din målgruppe? Hvordan markedsfører du dig? Hvordan prissætter
du dig? Hvordan tænker du i salg og mersalg?
På BIZ Forretningsstart får du svar på alle dine spørgsmål på 4 undervisningsdage med 10-14 dages
mellemrum. Får du en plads på BIZ Forretningsstart, vil du sammen med 17 andre - med forskellige
fagligheder, men med samme drøm som dig - blive klædt på til at gå selv med din egen virksomhed som
selvstændig/freelancer.
LÆS MERE og meld dig til her...

DRONER: CERTIFICERING, OPGRADERING, NATPÅTEGNING
I tre dage flyver FreelanceGruppen med droner.
Du kan opnå certifikat, hvis du ikke har et i forvejen, du kan blive opgraderet til enten niveau 1B eller 2, og du
kan blive certificeret til at flyve om natten. Læs detaljerede beskrivelser af alle tre kurser i kursuskalenderen.
Det er den 26., 27. og 28. marts, at det går løs på Amager Fælled.
(Foto: Kira Hoffmann)
DU FINDER ALLE TRE KURSER HER I KALENDEREN
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