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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

GDPR-kursusGDPR-kursus

Sådan håndterer du GDPR-
reglerne som selvstændig

Læs mere herLæs mere her

Få succes som ghostwriterFå succes som ghostwriter

Synes du, at andres historier er spændende? Kan du

lide at fortælle dem i mere end en artikel? Som

ghostwriter er du forfatter på andres vegne. 

På dette kursus - i Aarhus 18. september og

København 3. oktober - deler Henriette Bendix

gennemprøvede, konkrete arbejdsmetoder til, hvordan
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du kan tilrettelægge dit arbejde.

Tilmeld dig AarhusTi lmeld dig Aarhus

Ti lmeld dig KøbenhavnTi lmeld dig København

Aarhus 11.  september & Kbh.  22.  oktoberAarhus 11.  september & Kbh.  22.  oktober

Interviewteknik til video med Kurt StrandInterviewteknik til video med Kurt Strand
Spørg bedre, når du interviewer til video - på dette kursus med
journalist Kurt Strand bliver du skarp på at stille de rigtige spørgsmål,
når det går stærkt, så du får de rigtige svar med hjem.

Tilmeld dig AarhusTi lmeld dig Aarhus

Ti lmeld dig KøbenhavnTi lmeld dig København

Aarhuskurset Aarhuskurset ‧ Nordisk Journal istcenter Nordisk Journal istcenter

Fire lande på tre ugerFire lande på tre uger
Aarhus-kurset 2019 er klar til at udfordre journalister, der gerne vil
blive klogere på Norden, og de, der tror, de ved en masse i forvejen.

Læs mere herLæs mere her

Odense d.  9.  sept.Odense d.  9.  sept.
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Symposium om yngre mediebrugereSymposium om yngre mediebrugere
Hvordan engagerer vi den næste generation? Kom til
netværksfrokost hos Danmarks eneste investeringsfond for
publicistisk medieindhold - og lær alt om, hvordan du fanger de
unges opmærksomhed.
Heldags-sympositum mandag d. 9. september kl. 12-16:30.

Meld dig ti l  symposium herMeld dig ti l  symposium her

Flere kurser fra FreelanceGruppenFlere kurser fra FreelanceGruppen

Effektiv freelancer med overskudEffektiv freelancer med overskud

Lær at arbejde med din hjerne, så du kan navigere
mellem opgaver, selvledelse, salg og udvikling
Aarhus 19. august

Selvudgiv din fagbog med succesSelvudgiv din fagbog med succes

Med udgangspunkt i egne erfaringer guider selvudgiver
Knud Lindholm Lau gennem hele processen
København 20. august

Se alle kommende kurser og arrangementerSe alle kommende kurser og arrangementer
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