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Nye regler for barselsfonden
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Flere freelancere kan få økonomisk støtte til barsel

Børn er dyre i drift, men der er hjælp at hente fra FreelanceGruppen i den søde (men ofte økonomisk usikre)
barselstid. FreelanceGruppens barselsfond har lempet kravene, så medlemmer nu kan få støtte efter et
enkelt års medlemskab.

LÆS HER, HVORDAN DU SØGER
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Freelancer med verden som arbejdsplads

Lene Vendelbo hun fundet sin niche som freelancer inden for
nødhjælpsorganisationer og det humanitære arbejde. Det giver hende
mulighed for at rejse rundt i verden og bruge journalistikken i arbejdet
med et større formål – at få mennesker til at interessere sig for
hinanden og starte en samtale.

LÆS LENES HISTORIE HER

Søg tilskud til sikkerhedskurser

Stadigt flere freelancere arbejder under store risici, enten på grund af den region eller det stofområde, de
dækker. Du kan søge tilskud til sikkerhedskurser, se priser og datoer for 2018.

LÆS MERE OM STØTTE TIL SIKKERHEDSKURSER HER
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Hvad skal dit arbejde koste?

Her kan du se, hvad dit arbejde bør koste, hvis der også skal være råd
til pension, sygedage, ferie, efteruddannelse og alt det andet, der er en
del af de fastansattes løn.

DJ har reguleret de vejledende vilkår for 2018.
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SE VEJLEDENDE VILKÅR HER

Testpiloter til nyt PingPong

FreelanceGruppen er ved at afprøve et nyt system til afløsning af den nuværende mailbaserede løsning.

Vi vil gerne have din mening om funktionerne i det nye system. Vi søger testpiloter, som vil bruge et kvarters
tid på at stille spørgsmål og svare på andres spørgsmål inde i systemet.

Er du interesseret, kan du sende en mail til Vagn Majland på adressen vam@freelancegruppen.dk.

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk

AFMELD NYHEDSBREV

https://journalistforbundet.dk/vejledende-vilkar-freelancejournalistik-lonmodtagerstatus
mailto:formanden@freelancegruppen.dk
http://www.freelancegruppen.dk/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41415A4B7349415D4470484459#%23OptOutList%23%23

