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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Nej til chikaneNej til chikane

DJ rådgiver om, hvordan du
forholder dig til chikane som
freelancer eller selvstændig
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Kursus: Skriv tæt på digKursus: Skriv tæt på dig
selvselv

Drømmer du om at Fnde din egen stemme? Længes du
efter at springe ud som klummeskriver eller blogger?
Så er Sara Skaarups kursus 19. august noget for dig
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"Det kan godt blive lidt ensomt"
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Thomas Arnbo

Medlemshistorie. Sara Skaarup er sexolog, journalist og forfatter - og
i FreelanceGruppen har hun fundet en form for kollegaskab
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Kommende arrangementerKommende arrangementer

Kursus: Effektiv freelancer med overskud - AarhusKursus: Effektiv freelancer med overskud - Aarhus

Som freelancer skal du hver dag navigere mellem
opgaver, selvledelse, salg og udvikling. Lær at arbejde
MED din hjerne
19. august kl. 10-16

Kursus: Effektiv freelancer med overskud - KøbenhavnKursus: Effektiv freelancer med overskud - København

Som freelancer skal du hver dag navigere mellem
opgaver, selvledelse, salg og udvikling. Lær at arbejde
MED din hjerne
30. august kl. 10-16

Forfatterlounge: Selvudgiv din fagbog med succes - KøbenhavnForfatterlounge: Selvudgiv din fagbog med succes - København

Der er både økonomi og sund fornuft i at selvudgive.
Med udgangspunkt i egne erfaringer guider selvudgiver
Knud Lindholm Lau gennem hele processen
20. august kl. 17-19
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"Fokus giver frihed"
Vil du også gerne nå mere på kortere tid og blive freelancer med

masser af overskud? Pernille Garde Abildgaard giver dig Fre gode
råd, som du kan implementere i dit arbejdsliv med det samme, og

allerede i næste uge vil du mærke forskellen
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DJ sætter spot på krediteringDJ sætter spot på kreditering

Det er DJ’s erfaring, at [ere medlemmer indenfor Flm-

og tv-branchen oplever, at krediteringen ikke er

tilfredsstillende.

”Det handler både om at blive anerkendt for det

arbejde, man har udført, og om fordelingen af

rettighedsmidler”, siger næstforkvinde, Tine Johansen

om DJ's nye kampagne.
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