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Fodbold med kolleger
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Sjov lørdag med FreelanceFodbold

Giv dig selv en velfortjent pause fra hverdagens udfordringer, få dig en gedigen griner med gode kolleger og
pulsen i vejret. 

Spil med på et af FreelanceGruppens fodboldhold til DJ Mediecup 2018, lørdag den 7. april på
Fodboldfabrikken i København. 

Du kan enten spille på For Alvor-holdet for dem, der spiller for at vinde eller på For sjov-holdet, hvor det
alene handler om at have det skægt. Vores spillere har brug for et STORT heppekor, så ALLE er velkomne.
FreelanceGruppen sørger selvfølgelig for behørig forplejning.

LÆS MERE...

Nyt PingPong-fællesskab på Facebook

PingPong er et officielt netværk i FreelanceGruppen, der lever som henholdsvis en mail-liste og en nyoprettet
Facebook-gruppe. 

Den ny PingPong-gruppe på facebook er oprettet af bestyrelsen, mens den tidligere og medlemsstyrede
pingpong-facebook-gruppe har skiftet navn til Frie Fugle på FB. 

I PingPong-gruppen kan du få al mulig kollegial hjælp, og samtidig være sikker på, at bestyrelsen lægger
relevante nyheder op, deltager aktivt i debatter og besvarer spørgsmål. 

Læs mere her om vores freelance-netværk her: PingPong - for medlemmer af FreelanceGruppen i DJ

MELD DIG IND I FACEBOOK-GRUPPEN PINGPONG FOR MEDLEMMER AF FREELANCEGRUPPEN LIGE HER

LinkedIn-specialist, journalist,
forfatter og meget andet,
underviser Abelone Glahn
Foto: Ingrid Riis

Nap en af de sidste pladser på LinkedIn-
kursus i Aarhus onsdag den 4. april

Mange freelancere og selvstændige tænker ikke over, at LinkedIn ikke
alene bruges til at finde professionelle, der kan løse opgaver, men også
bruges til at dobbelttjekke en anbefaling af en bestemt freelancer. 

Opdragsgiveren har måske fundet din webside, men har brug for at se,
hvem du er, hvem du kender og hvem der anbefaler dig, noget, der kan
fremgå af din profil på verdens største businessnetværk.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=414159447644425F4375454659#%23WebVersion%23%23
http://www.freelancegruppen.dk/
http://
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=414159447644425F4375454659#%23OptOutList%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/kom-til-fodbold-med-freelancegruppen
http://FRIE%20FUGLE%20P%C5%20FB-venlig%20erfaudveksling%20for%20freelancere%20og%20selvst%E6ndige%20i%20DJ
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/pingpong-medlemmer-af-freelancegruppen-i-dj
https://www.facebook.com/groups/361067040963607/
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/gor-dig-klar-til-bruge-linkedin-mere-intensivt


Enkelte ledige pladser tilbage...
Kursus: Dagbog for freelancere

Livet som freelancer kan være dejligt, give god indtægt og masser af
frihed. Det kan også være hårdt og frustrerende, når bestillinger
udebliver, eller indtægten går ned. 

Uanset hvordan det går, kan dagbogen være en uvurderlig støtte, der
kan hjælpe dig med at manifestere de gode følelser, når det går godt,
og bearbejde de svære følelser, når det går dårligt. 
Og ikke mindst finde ud af, hvordan du kan skabe den bedste
tilværelse for dig selv som freelancer. 

På dette kursus får du indføring i, hvad en dagbog kan gøre for dig, og
hvordan du får størst udbytte. Der vil være øvelser tilpasset
freelanceres situation, og du vil få redskaber med hjem, som du kan
bruge fremadrettet.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

Underviser, forfatter, psykoterapeut
og journalist Anette Aggerbeck
Foto: Nellie Møberg

WEB-woman Lisbeth Scharling
Foto: Camilla Hey

SEO-kurser i Aarhus

Skriv SEO-tekster til travle læsere
Kan du både søgemaskineoptimere, skrive godt og strukturere en
tekst, så den passer til læsere med utålmodige læsevaner, digitale
hjerner og skærme i mange størrelser? 

Søgemaskineoptimering (SEO) af indhold til moderne læsere kan rykke
journalister, tekstforfattere, bloggere, fotografer, grafikere,
webdesignere og webredaktører opad i den digitale superliga.

Vi udbyder to halvdagsworkshops i Aarhus den 25. april og den 3. maj.

DU FINDER BEGGE KURSER I KURSUSKALENDEREN HER

3 X DRONE: Bliv certificeret dronepilot, bliv opgraderet eller få dig
en natpåtegning til dit certifikat.

Vi tilbyder igen forskellige muligheder for de droneinteresserede. Tjek alle tre dronekurser i
kursuskalenderen, som du finder her.

Direkte til kursuskalenderen og pladsbestilling
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