
HTML version Tekstversion

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Kære medlemKære medlem
DJ har nu samlet information om hjælpepakker til

freelancere og selvstændige.

Som det fremgår af artiklen herunder, indeholder
aftalen desværre også nogle punkter, hvor det er uklart,
hvordan aftalen skal fortolkes og udmøntes i praksis,

ligesom der stadig er huller i hjælpen. DJ arbejder på at
lukke de huller - sammen med andre fagforbund og

brancheorganisationer - og jeg har som forperson for
FreelanceGruppen en god og tæt dialog med DJ's

formand Tine Johansen om løsninger.

LÆS OM HJÆLPEPAKKERNE HERLÆS OM HJÆLPEPAKKERNE HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=414658427849425F4B77474159%23%23WebVersion%23%23
https://journalistforbundet.dk/nyhed/omfattende-hjaelpepakke-til-selvstaendige-freelancere-ledige-syge-og?fbclid=IwAR0sUuf8AKorySI3fh4g_0qy6EQtWn0Ndmhf3mHqIaHtJiMGE8yuq0xGxzQ
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her

Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

A\yste aftaler?A\yste aftaler?
Hvis du leverer til en organisation og har fået a\yst din

aftale eller dit job, vil jeg anbefale dig at læse
henvendelsen herunder, der kommer fra mit ide-katalog
og Tines hånd, og den kaster nu resultater af sig i form

af betaling for a\yste opgaver.

Er du medlem af AJKS, så husk også at orientere dig
på a-kassens webside og benyt dig af de dygtige

rådgivere i DJ og AJKS, hvis du har brug for hjælp.

De varmeste hilsener
Sus

Forperson for FreelanceGruppen

LÆS: APPEL TIL ALLE ORGANISATIONERLÆS: APPEL TIL ALLE ORGANISATIONER

Digital  spørget ime Digital  spørget ime ‧ mandag den 23.  mar ts kl  12.00-13.00 mandag den 23.  mar ts kl  12.00-13.00

Stil dine spørgsmål til DJStil dine spørgsmål til DJ
På mandag kan du stille dine spørgsmål relateret til corona-krisen,
hjælpepakken og generelt til din arbejdssituation.

Formand Tine Johansen, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro og
faglig rådgiver Stine Daugaard vil besvare dem så godt som muligt.
Når du tilmelder dig, kan du angive et alias i stedet for dit eget navn,
hvis du vil deltage anonymt i spørgetimen. Den foregår som webinar.
MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER
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