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Kære medlemmer af Visuelt Forum
l Vi håber, I har haft en god sommer. Visuelt Forum er klar
med nye medlemstilbud:

På torsdag den 18. august fejrer vi sommeren med at invitere VIF’erne på en guidet bådtur rundt i Københavns Havn.
Havnen udvikler sig eksplosivt i disse år med nye bydele, nye
pladser og nye broer. En guide fra Dansk Arkitektur Center
tager os med på rundtur i havnen og fortæller om den nyeste
udvikling og om visionerne for havnen i de kommende år. Vi
kigger blandt andet på den spritnye havnebydel, Aarhusgadekvarteret, på bro-systemet, der binder København sammen
som cykelby og på det hippe havneliv, der opstår sideløbende
med udviklingen. Mødested: Orlogsmuseet. Læs mere side 2.

Olafur Eliasson, Cirkelbroen, 2015,
Christianshavns Kanal, København. En
gave fra Nordea-fonden til København.
Foto: Anders Sune Berg.

Tirsdag 23. august er der forhandlingskursus for freelancere.
DJ’s forhandlingschef, Claus Iwersen, guider os igennem forhandlingens svære kunst. Kurset 24. august om feinschmecker-typografi i Indesign er fyldt op, men der er mulighed for at komme på venteliste. Læs side 3.

I september måned gennemfører vi to kurser i samarbejde med Softworld. Den 5.-6. september
afholder vi igen to-dages kursus i UX design, og den 23. september afholdes heldagskursus i
Facebook-annoncering. Disse kurser har deltagerbetaling på 300 kr. Hvis du er ledig, har du dog
mulighed for at få refunderet hele deltagergebyret fra a-kassen. Læs side 4-5.
l Lørdag den 1. oktober afholder Visuelt Forum i samarbejde med HK grafisk kommunikation
heldagskonferencen We Love Graphic Design. Billetterne med Early Bird-rabat blev revet væk,
men der er stadig billetter med VIF-rabat til 520 kr. (pris for ikke-medlemmer er 1.520 kr.)
Læs alt om konferencen og find tilmeldingslink på side 6-7.

DJ er klar med en lang række BIZ-kurser til freelancere og selvstændige i efteråret. Der er introkursus, hvor du på tre timer får mulighed for at finde ud af, om livet som freelancer/selvstændig
er noget for dig, og der er Startpakken, som løber over fire dage med 10-14 dages mellemrum,
hvor du får de nødvendige værktøjer, når du skal i gang. Læs mere på side 9.
VIF-medlem Martin Kirchgässner er nystartet selvstændig. Han har deltaget i DJ’s Startpakken
for freelancere/selvstændige og giver sine varmeste anbefalinger. Læs side 8.
l I forskellige medier, herunder vores fagblad på journalisten.dk, har vi i de seneste par uger
kunnet læse om den ændrede praksis på KADK (Designskolen i København), hvor det ikke længere er muligt at undervise, hvis man har påbegyndt en kandidatuddannelse før 2003 eller har
en anden baggrund, som ikke er på kandidatniveau. Når der sker nyt i sagen, vil vi fortælle om
det i Visuelt Forums Facebook-gruppe. Her er links til journalisten.dk’s omtale af sagen:
http://journalisten.dk/man-akademiserer-et-haandvaerksfag-i-en-grad-som-er-forkert
http://journalisten.dk/faglig-ansvarlig-nye-krav-afskaerer-os-fra-de-bedste-undervisere

Hilsen Karen Hedegaard, redaktør af nyhedsbrevet
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ARRANGEMENTER
Århusgadekvarteret:
Hvor vi hører om
Københavns nye bydel

RUTEN

Refshaleøen eller
et andet sted:
Vi går en tur i land
og vif giver en øl

Inderhavnsbroen:

Vi får historien om den
meget forsinkede bro

Bag om Sixtus:

Med de fine husbåde

MØDESTEDET:

Orlogsmuseet på Christianshavn:
Båden sejler fra Orlogsmuseet kl. 17.15
- men kom i god tid

Bag om Holmen

Cirkelbroen:

Vi kigger på Olafur Eliassons Cirkelbro
og får historien

Papirøen:

RUTEN
Rikke Ahm/vif-havnetur

Her slutter turen, men vi opfordrer til
at du bliver hængende til lidt hyggeligt
samvær med dine vif-kollegaer - mad
og drikke her er for egen regning :-)

TAG MED VIF PÅ BÅDTUR
I KØBENHAVNS HIPPE HAVN
Københavns Havn udvikler sig eksplosivt i
disse år. Nye bydele skyder op, nye broer og
havnebade kommer til. Med det følger også
caféer og masser af muligheder for at bruge
havnen på en helt anden måde end tidligere.
Visuelt Forum inviterer på guidet bådtur i den
nordlige del af havnen. Vi besøger blandt andet Aarhusgadekvarteret, der er Københavns
nyeste bydel, kigger på cykelbroer, bæredygtigt byggeri og på det hippe havneliv. Men vi
kommer også en tur til mindre kendte hjørner
af havnen, hvor de hyggeligste husbåde holder til. Undervejs går vi i land og får en drink.
Turen sluttes af på Papirøen, hvor Copenhagen Street Food ligger. Her er der mulighed for
at prøve maden fra en af de mange forskellige
2

boder for egen regning, eller bare købe en
drink og hænge lidt ud med VIF-kollegaerne.

REJSEREFUSION
Som VIF-medlem uden for
Movia-området kan du få
rejseudgifter refunderet, når du
deltager i Visuelt Forums arrangementer i København, ligesom
du kan få det, hvis du bor uden
for Aarhus bybusområde og deltager i et arrangement i Aarhus.
Rejserefusion forudsætter, at
du ikke får dækket dine udgifter
på anden måde, f.eks. hvis de
indgår i dit freelanceregnskab,
eller din arbejdsgiver betaler.
Du kan maksimalt få refunderet
et beløb, som svarer til DSB
Standard. Husk at vedhæfte en
kopi af billetten eller kontoudskrift fra rejsekort. Kører du i bil,
skal du angive prisen på tilsvarende togbillet på dsb.dk. Rejser
du billigere end med DSB, f.eks.
med fly eller bus, er det denne
billetpris, du kan få dækket.
Visuelt Forum dækker ikke rejser
med Ryanair.
Rejserefusionen udbetales ved,
at du efter arrangementet sender en mail med oplysning om,
hvilket arrangement du har deltaget i, dokumentation for din
rejseudgift og dit kontonummer
til Visuelt Forums kasserer:
kasserer@visueltforum.dk

Vi glæder os til at se dig!
Tid: 	Torsdag den 18. august. Båden
sejler kl. 17.15, med kom i god tid!
Mødested: 	Orlogsmuseet, Ovengaden Oven
Vandet 58, ved Christianshavns
Kanal

ÆNDRINGER TIL DIT
MEDLEMSKAB AF DJ

Tilmelding: h
 ttp://www.conferencemanager.
dk/VIF18082016

Har du ændret arbejdstitel,
arbejdssted, mailadresse eller
ønsker du at skifte specialgruppe, specialforening eller
kredstilhørsforhold?
Så vil DJ gerne høre fra dig.

Arrangementet er gratis, men med no-show-fee.
Dvs. melder du afbud efter mandag den 15.8 eller udebliver på selve dagen, vil der blive trukket
et no-show-fee på 100 kr.

Gå ind på følgende link:
http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Adresseandringmm1/
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ARRANGEMENTER
PRISFORHANDLING FOR FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
– Hvor finder jeg hjælp til at sætte den rette
pris – og hvordan får jeg den hjem?
– Hvordan forbereder jeg mig på forhandlingen?
– Hvad skal jeg gøre eller sige?
– Hvordan afleverer jeg mit budskab?
– Hvor længe skal jeg kæmpe, og hvilke argumenter skal jeg bruge?
– Hvordan bliver min forhandling et grundlag
for et bedre samarbejde med min modpart?
Svarene på disse og mange flere spørgsmål
får du svarene på til VIF’s freelanceforhandlingskursus.
Kurset holdes af lederen af DJs forhandlingsafdeling, Claus Iwersen. Han forhandler de
store overenskomster i DJ og er en erfaren
underviser på DJs tillidsrepræsentant- og
forhandlingskurser – og rådgiver mange af
forbundets medlemmer individuelt forud for
deres forhandlinger.

På kurset gennemgår vi en forhandling fra
start til slut, og du får hjælp til at strukturere
og vurdere din forhandling, uanset om den
handler om prisen på opgaver eller noget helt
andet. Claus Iwersen introducerer forhandlingens grundlæggende principper og begreber
samt helt grundlæggende pointer.
Tid:
Sted:

Tirsdag den 23. august kl. 17-20
Gl. Strand 46, Kbh. K

Tilmelding: 	www.conferencemanager.dk/
VIF23082016

FEINSCHMECKER TYPOGRAFI I INDESIGN
PÅ KURSET KOMMER VI IND PÅ
– Avanceret figurstats (text wrap)
– Satsbillede og permanente indstillinger
– Holde register vs. tekstrammer vs. sider
– Uncialer og skydning
– Knibetricks og standarder
– Orddelinger, ombrydning og sprog
– og meget mere...
Der er ikke flere ledige pladser på arrangementet, men du kan komme på venteliste.
Brug tilmeldingslinket!
VIF inviterer til kursus i typografiske spids
findigheder i InDesign.
Underviser er Benny Thailbert, som er forfatter til adskillige undervisningskompendier
og udvikler af spændende øvelsesfiler. http://
bitspot.dk
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Tid:
Onsdag 24. august, kl. 17–20.
Sted:
DJ’s lokaler, Gl. Strand 50, Kbh. K.
Tilmelding:	www.conferencemanager.dk/
VIF24082016
DELTAGERFORUDSÆTNINGER
Du er fortrolig med InDesign, men vil gerne
have ekstra fif til at finpudse din typografi.
Kurset er gratis, men no-show-fee på 100 kr.
trækkes fra din konto, hvis du melder afbud
efter 17. aug. 2016 eller ikke møder op på dagen.

REJSETILSKUD
TIL STUDERENDE
Studerende, der er medlemmer af Visuelt Forum, kan søge
om rejsetilskud til studieture
– foreløbig som en forsøgsordning. Man kan søge 600 kr. i
tilskud én gang i sin studietid,
og man skal søge, inden studie
turen foregår.
Er du studerende og skal på
studietur, så indsend en kortfattet ansøgning med budget
og program til Visuelt Forums
kasserer, Karen Hedegaard –
kasserer@visueltforum.dk
Husk, at studerende, som er
i praktik på en arbejdsplads i
Kreds 1, også kan søge kredsen
om tilskud, læs mere: http://
kreds1.dk/Legater--tilskud/
Tilskud/

KURSUS: BOOST DIN
DIGITALE PROFIL
Hvordan bruger du de digitale
og sociale medier optimalt i
forhold til at booste din professionelle profil?
Hvad kan du bruge de største
digitale platforme til? Gennemgang af Twitter, LinkedIN,
facebook og snapchat. Hvad er
de forskellige mediers styrker
og svagheder? Hvordan er de
forskellige??
31. august 2016. 16.30–18.30
Fiskergade, 41, 4. 8000 Århus C
Underviser: Kristian Strøbech,
Faglig leder på Journalisthøjskolen med ansvar for nye medier.
Tilmelding:
www.conferencemanager.dk/
DJ31082016
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ARRANGEMENTER
TO-DAGES KURSUS I UX-DESIGN
Flere og flere AD- og grafisk designer-jobs er
digitale. Vi er derfor glade for igen at have
fået muligheden for at afholde dette UX
designkursus i samarbejde med Softworld.

Du har lavet dit arbejde – og så
betaler arbejdsgiveren eller kunden ikke. Så er det godt at have
et forbund til at tage sig af det.

Kurset afholdes mandag-tirsdag den
5.-6. september 2016, begge dage fra kl. 9-16.
Du tilmelder dig begge dage.

DJ fører sager for dig, når du
ikke har fået din løn, dit honorar, din pension, din fratrædelsesgodtgørelse, dit tillæg, dine
feriepenge eller din erstatning
for krænkelse af din ophavsret.

INDHOLD
INTRODUKTION TIL UX DESIGN
En kort introduktion til UX design, hvorunder
vi forsøger at prioritere og tilpasse kursus
dagenes indhold.
– Definition
– Formål & relevans
– Funktionalitet & nytteværdi
– IA & Navigation
– Brugervenlighed & Interaktion
– Content & Faglighed
– Layout & Design
– Udfordringer
ELEMENTER I UXD
Et overblik over, hvad arbejdet med UX design
består i, hvor der ligeledes er mulighed for at
prioritere og tilpasse fokus på kursusdagene.
– UCD (User Centered Design)
– User Research
– User Scenario
– User Journey & Flow
– IA (Information Architecture)
– Navigation
– UI (User Interface)
– Usability
– Interaktion
– Mobile UX
– Test
RUNDVISNING I ADOBE UX
– Workshop / opgaveløsning
– Prototyping værktøjer
– User Research
– SiteMap / FlowChart
– User Journey

WORKSHOP / OPGAVELØSNING
– Input i Adobe XD CC
– Import / filformater
– Adobe Capture / mønstre, billeder
– Adobe Color
OUTPUT FRA ADOBE XD CC
– Eksport / filformater
– Deling via Adobe CC
– Testing
STED
Kurset afholdes hos Softworld, Gørtlervej 4,
2400 København NV
Læs mere om Softworld: www.softworld.dk
TILMELDING
http://www.conferencemanager.dk/
VIF05092016

Som fagforbund tager DJ sig
ikke af anden gæld.
Læs mere på DJ’s hjemmeside:
http://journalistforbundet.dk/
Job--lon/Inkasso/

VISUELT FORUMS
FACEBOOK-GRUPPE
Visuelt Forums
Facebook-gruppe
har 288 medlemmer, så der er
plads til endnu flere VIF’ere.
Brug Facebook-gruppen til at:
Dele de fedeste links om
grafik og design
l Stille spørgsmål, finde kontakter, fortælle om dig selv
l Få information om kommende arrangementer i Visuelt
Forum og andre steder
l Fortælle om din næste udstilling eller et andet spændende
projekt, du er i gang med
l Deltage i debatten – og få
masser af input fra andre
VIFere
l Finde samarbejdspartnere,
kolleger, leverandører etc.
l

PRIS
Kursets pris er 1.335 kr.
– Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i del
tagergebyr, når du tilmelder dig på
www.conferencemanager.dk/VIF05092016.
Visuelt Forum betaler resten.
– E r du ledig og tilmeldt jobcentret, betaler
du 1.335 kr. i deltagergebyr, når du tilmelder dig på www.conferencemanager.dk/
VIF05092016, men får efterfølgende hele beløbet refunderet af a-kassen ved at bruge dette
link: http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig

Ledige medlemmer (VIF+AJKS) kan altid søge støtte til relevante kurser her:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig
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DJ-HJÆLP
TIL INKASSO

Bliv medlem af gruppen:
www.facebook.com/
groups/25810584370/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

ARRANGEMENTER
FACEBOOK ANNONCERINGSKURSUS
Facebook bliver i stadig større grad benyttet
af firmaer og organisationer til målrettet annoncering. Men hvordan griber man det an?
Det kan du lære på dette heldagskursus.
PÅ KURSET LÆRER DU FØLGENDE
– Arbejd professionelt med annoncer
– Opbyg en annonce fra bunden
– Den rette annoncegrafik
– Den rette tekst der motiverer og engagerer
– Find det rette annoncebudget
– Find den perfekte målgruppe
– Brugerinvolvering, kampagner og begivenheder
– Praktiske øvelser og hands on
– Få fuld kontrol over Power Editor
Tid: 	Fredag d. 23. september kl. 9–16.
Sted:	Kurset afholdes hos
Softworld, Gørtlervej 4,
2400 København NV.
Tilmelding: 	www.conferencemanager.dk/
VIF23092016
Læs mere om Softworld her:
www.softworld.dk

KØB BØGER MED
20% RABAT HOS
GRAFISK LITTERATUR
Forlaget Grafisk Litteratur
tilbyder en lang række spændende bøger inden for området
grafisk design og tilgrænsende
områder.

PRIS
Kursets pris er 667 kr. VIF gi’r en sandwich.
– Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i del
tagergebyr, når du tilmelder dig på
www.conferencemanager.dk/VIF23092016.
Visuelt Forum betaler resten.
– E r du ledig og tilmeldt jobcentret, betaler
du 667 kr. i deltagergebyr, når du tilmelder dig på www.conferencemanager.dk/
VIF23092016, men får efterfølgende hele beløbet refunderet af a-kassen ved at bruge dette
link: http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig

Som medlem af Visuelt Forum
får du 20% rabat ved køb af forlagets bøger. Når du sender din
bestilling, skal du blot skrive, at
du er medlem af Visuelt Forum
samt dit DJ-medlemsnummer i
kommentarfeltet. Du kan blandt
andet finde dit medlemsnummer på pressekortet (kortnr.)
eller på din kontingentopkrævning.
Blandt forlagets nyere titler er:
– Fortæl med tegninger af Maj
Ribergård
– Kunst på Borgen af Jens Christian Jacobsen og
– Service Design af Ian WislerPoulsen.
Læs mere på
www.grafisk-litteratur.dk

Ledige medlemmer (VIF+AJKS) kan altid søge støtte til relevante kurser her:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig

MEDLEMSFORDELE
I DJ

DJ’S FAGFESTIVAL ’16
Fagfestival er mediebranchens Roskildefestival. De cirka 70 programpunkter har noget
for enhver smag og faglighed: Grafik, foto,
journalistik, kommunikation m.m. Det hele
kan opleves gennem oplæg, workshops,
paneldebatter, how-to-do, viden, inspiration
og netværk.
Fagfestival ’16 foregår på Odense Congress
Center 20.–21. november.
PRIS
– Medlemmer af DJ: 1.995 kr.
– Medlemmer af DJ, som er studerende,
ledige, pensionister og efterlønnere: 998 kr.
5

Deltagergebyret dækker, udover programmet, også forplejning og overnatning mellem
søndag og mandag.
Visuelt Forum betaler medlemmernes transportudgifter til og fra Odense.
TILMELD
dig Fagfestival og læs mere om begivenheden
på www.fagfestival.dk
PS: Der bliver også en hyggelig VIF-bar søndag aften :-)

– Fordelagtige forsikringer i
TRYG
– Medlemskab af Forbrugs
foreningen
– Fitness.dk – spar op til 35 pct.
på dit årsabonnement
– Bezzerwizzer – spar 30 pct.
– Delebil – spar 56 pct.
– DOXBIO – spar 20 pct.
Læs mere om disse og flere
medlemsfordele på
http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Medlemsfordele/
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ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016

MEDIERNES
EFTERUDDANNELSE

Det er stadig muligt at købe billetter med
VIF-rabat til 520 kr. til efterårets design
begivenhed: We Love Graphic Design

På hjemmesiden www.mediernesefteruddannelse.dk kan du
se Mediernes Efteruddannelses
(ME) udbud af kurser for efteråret 2016. Der er stadig pladser
på flere af kurserne.

Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 11-18 afholder Visuelt Forum for sjette gang We Love
Graphic Design i samarbejde med HK grafisk
kommunikation. Det foregår på Den Sorte
Diamant i København, og du vil kunne møde
grafiske designere mv. fra mange lande og få
masser af spændende viden og inspiration.
I år kan du møde Tobias van Schneider, Erik
Kessel, Elliot Jay Stocks, Fernando Baptista
og Mr. Bingo.

ERIK KESSEL (HOLLAND)
KesselsKramer is a company which aspires to
do things differently in the field of communications. In images and words, it finds new
ways of expressing creativity.

Visuelt Forums yder tilskud til, at 120 medlemmer af Visuelt Forum kan komme med til
rabatpris: 500 kr. + 20 kr. i gebyr.
(Fuld pris for ikke-medlemmer er 1.520 kr.)

All KesselsKramer Publishing projects are initiated by the creative thinkers of KesselsKramer. Each book or magazine expresses their
personal passions, whether that passion is a
collection of found photographs, short stories
or a celebration of unusual artworks.

Konferencier er Julie Katrine Andersen

http://www.kesselskramer.com

TILMELDING

Du kan kun deltage i We Love Graphic
Design med VIF-rabat ved at bruge dette
link, som er eksklusivt for Visuelt Forums
medlemmer:

(findes på mail til VIF-medlemmer)
Prisen er inkl. forplejning hele dagen. 
Visuelt Forum yder rejserefusion.
Foredragene foregår på engelsk.

Authentic Weather
by Tobias Schneider:
One smile at a time
plus accurate weather
information.
Authentic Weather app
is original human &
honest weather app
out there.
16 DKK. Available in
AppStore.

TOBIAS VAN SCHNEIDER (TYSKLAND)
Tobias van Schneider is a German awardwinning designer raised in Austria & currently
living in New York City.

Foto: Karen Hedegaard

He had the privilege of working with companies such as Red Bull, BMW, Google, Wacom,
Sony, Toyota, Ralph Lauren, Bwin & more.
Former Lead Product Designer & Art Director
at Spotify & serving on the AIGA Board of
Directors in New York.
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http://www.vanschneider.com

s

Vejret er ”altid” godt, når vi afholder We Love
Graphic Design første lørdag i oktober.

ME udbyder kurser fra over 30
forskellige kursusudbydere
inden for medie- og kommunikationsbranchen, herunder også
for grafiske designere mv.
Der er kurser på alle niveauer, og
kurserne afholdes i København,
Odense, Aalborg og Aarhus.
Kontakt Mediernes Efteruddannelse https://mediernesefteruddannelse.dk/kontakt
eller DJ Karriere og Trivsel
(http://journalistforbundet.dk/
Karriere/Efteruddannelse)
hvis du har spørgsmål.

FÅ TILSKUD TIL
ARRANGEMENTER
Er du ledig, pensionist eller
efterlønner? Bor du i Kreds 1?
(Hovedstadsområdet og Bornholm).
Hvis det kniber med at få råd til
at deltage i bl.a. Visuelt Forums
arrangementer, kan du søge
økonomisk tilskud hos Kreds 1.
Læs mere på: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016, fortsat...

KØRER KARRIEREN
PÅ SKINNER – ELLER
ER DEN VED AT
KØRE AF SPORET?
Så er der hjælp at hente hos
DJ. DJ’s medlemmer kan
få en personlig og gratis
karriereudviklingssamtale af
en times varighed:

s

FERNANDO BAPTISTA (SPANIEN)
Fernando Baptista er grafisk illustrator på
National Geographic og arbejder med de
infografikker, som andre normalt kun kan
drømme om. Han er med i hele processen og
researcher selv over hele verden.
Se omtale fra Fagfestival 2014 her:

MR. BINGO (ENGLAND)
Mr. Bingo has worked as an illustrator since
2001, working for a large number of commercial clients across a broad range of media
including editorial, advertising, branding,
clothing, book covers, walls and television.

http://fagfestival.dk/Nyheder/2014/November/Infografik-Kunsten-at-tegne-viden1/

Mr Bingo has become well known for his
Hate Mail project which he began in 2011. The
project, which involves sending offensive
postcards to strangers, started as a ’drunk
idea’, but went on to be exhibited in galleries,
gained notoriety among the global press and
has spawned 2 books.

ELLIOT JAY STOCKS (ENGLAND)
Elliot Jay Stocks is a designer, speaker, and
author. He was previously the Creative Director of Adobe Typekit, and is now the co-founder of lifestyle magazine Lagom, the founder of
typography magazine 8 Faces, and an electronic musician recording as Other Form.
http://www.elliotjaystocks.com
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http://www.mr-bingo.org.uk

TILMELDING

Du kan kun deltage i We Love Graphic
Design med VIF-rabat ved at bruge dette
link, som er eksklusivt for Visuelt Forums
medlemmer:

(findes på mail til VIF-medlemmer)

– Du har et job, men bør måske
ha’ et andet.
– Du mangler et job, men savner
fokus i din jobsøgning.
– Du har brug for at skærpe
kompetencerne, men er i tvivl
om, hvordan du bedst griber
det an.
– Du har masser af kvalifikationer, men har skrevet 117
ansøgninger uden resultat.
– Du mangler hjælp til at
overskue efteruddannelses
mulighederne og finansieringsmulighederne.
– Du overvejer om det er nu, du
skal søge et chefjob.
DJ’s konsulenter kan hjælpe dig,
hvis du fx:
– Trænger til at snakke om din
jobsituation eller mangel på
samme.
– Skal til at lave en jobplan og
ikke aner, hvad du kan aftale
dig til.
– Mangler et professionelt øre,
der kan lytte.
Gå ind på dette link og udfyld
formularen:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/Fa-personlig-sparringpa-din-karriere/Bestil-en-karriereudviklingssamtale/
...så kontakter DJ dig og aftaler
en times karriereudviklings
samtale. Du kan også ringe til
DJ på 33 42 80 00 eller skrive til
djkt@journalistforbundet.
dk, hvis du vil booke eller har
spørgsmål.

En synlig del af Dansk Journalistforbund

FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
Medlem af Visuelt Forum, Martin Kirchgässner, er netop startet
som selvstændig. Han har deltaget i DJ’s Startpakken for nystartede
freelancere/selvstændige. Læs hans historie:

ER DU KLAR TIL AT TAGE SPRINGET
SOM SELVSTÆNDIG? DJ BIZ GIVER DIG ET VENLIGT
PUF UD PÅ 10-METERVIPPEN
Går du med en uforløst drøm om at blive
selvstændig grafiker? Så er DJ BIZ Startpakken
det helt rigtige for dig, der blot mangler at få
det sidste skub. Det gjorde ti medlemmer af
DJ i foråret. Og jeg var én af dem.
Som så mange andre medlemmer har jeg
ofte leget med tanken om at vinke farvel til
tilværelsen som lønmodtager og tage skridtet
til at blive selvstændig på fuld tid. Tænk sig
at ’rulle markisen ud’ til sin egen grafik-forretning, selv tage kontakt til kunder og selv
bestemme sin arbejdstid?
Overvejelserne har rituelt trængt sig på ved
udgangen af sommerferien, og i foråret
gjorde jeg alvor af det.
Jeg var klar og vidste, at DJ har flere tilbud på
hylderne til dem, der vil i gang, men samtidig
har en masse tvivlsspørgsmål til livet som
selvstændig. Hvordan bliver man momsregistreret? Kan man både have lønmodtagerstatus og samtidig drive selvstændig
virksomhed? Er der et marked for de ydelser,
jeg tilbyder? Kan jeg tjene penge nok?
Et hav af spørgsmål trængte sig på, men efter
en samtale med DJ’s karriere-konsulent og
deltagelse i DJ BIZ Intro – en tre timers introduktion i DJ’s lokaler – var sagen klar: Jeg var
på vej op på 10-meter vippen.
På DJ Startpakken blev jeg klædt på til livet
som selvstændig. Jeg fik løbende udviklet
min forretningsplan som infografiker, og fik
præciseret, hvad mine ydelser er, og hvem
der er mit kundegrundlag. Kort sagt: min
virksomhedsprofil blev løbende skarpere og
skarpere.
Af kursuslederen fik jeg nyttig viden om både
fald- og guldgruber i min branche, og gen8

FREELANCER:
PIMP DIN PROFIL
Som DJ-medlem kan du
oprette en gratis profil på
DJ’s markedsføringssite
www.find-freelancer.dk.
Men hvordan fanger du
kundens opmærksomhed og
sender de rigtige signaler om
din forretning? Her er fem
gode råd:
1. Hav et billede på din profil
Et billede siger mere end
1.000 ord. Sørg for, at det
billede, du lægger på, er 100
procent professionelt.

nem praktiske øvelser og ved hjemmearbejde
blev jeg hurtigt god til at se styrker og svagheder ved min virksomheds grundlag – godt
suppleret af mine medkursisters feedback.
Kursets tre undervisningsdage strakte sig
over fire uger og kulminerede med en eksamination, hvor jeg skulle redegøre for min
forretningsplan overfor kursuslederen og en
ekstern censor.
For mig faldt mange brikker på plads i løbet
af kurset, og som en af mine medkursister
begejstret udbrød: ’mit hoved er ved at koge
over af idéer og gåpåmod’. Og sådan havde jeg
det også, da jeg afleverede min forretningsplan for Kirchgässner Infografik & 3D-visualisering.
Nu er ferien forbi, og hverdagen som selvstændig trænger sig på. Det bliver lidt hårdt,
men mest af alt sjovt, og jeg kan varmt anbefale medlemmer, der går med samme planer,
om at starte på DJ’s Startpakken. Det er en
rigtig god start på livet som selvstændig, og i
øvrigt gratis for DJ-medlemmer.
Vi ses derude på det dybe vand.
Venlig hilsen
Martin Kirchgässner, ejer af Kirchgässner
Infografik & 3D-visualisering.
Kirchgassner.dk

2. Namedrop alt hvad du kan
Skrive hvilke medier eller
virksomheder, du har løst
opgaver for. Det er noget,
kunderne kigger efter.
3. Giv din forretning profil
Overvej, hvad der er dine tre
vigtigste områder/specialer.
Det kan være alt fra stofområder til platforme til typiske
former for opgaveløsninger,
f.eks. visuel identitet eller
redesign.
4. Vinkl dit CV
Et CV i en freelancesammenhæng behøver ikke have
datoer og årstal, der er det
vigtigere hvilke opgaver, du
har løst. Derudover må der
gerne være lidt om, hvad det
er for et menneske, kunden
har med at gøre.
5. Fuld tilgængelighed
Det er en gode idé at have en
mailadresse med samme domæne som ens hjemmeside.
Telefonnummer og mail
adresse skal stå øverst på
profilen og også gøre det på
din hjemmeside, så kunden
ikke skal lede efter det.

En synlig del af Dansk Journalistforbund

FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
BIZ-KURSER FOR DIG, SOM ER FREELANCER/
SELVSTÆNDIG – ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET!
Efterårets DJ BIZ ligger nu helt klar i kalenderen. Alle tilbud er gratis for medlemmer af DJ

DJ BIZ INTRO: 3 TIMERS INTRODUKTION TIL DIG, DER OVERVEJER AT GÅ FREELANCE
Du overvejer at blive selvstændig/freelancer, men er det noget for dig? Hvordan arbejder man,
når man går solo, og hvordan undgår du begynderfejlene?
Illustration: Niels Bo Bojesen

Læs mere og tilmeld dig:
– 25. august kl. 14-17: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/August/DJ-BIZ-INTRO-Skaldu-vare-freelancerselvstandig/
– 22. september kl. 14-17: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/September/DJ-BIZINTRO-Skal-du-vare-freelancerselvstandig/
– 13. oktober kl. 14-17: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/Oktober/DJ-BIZ-INTRO-Skaldu-vare-freelancerselvstandig/
– 10. november kl. 14-17: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/November/DJ-BIZ-INTROSkal-du-vare-freelancerselvstandig/ (Århus)

DJ STARTPAKKEN: 4 DAGE FORDELT OVER 6 UGER
FOR NYSTARTEDE SELVSTÆNDIGE/FREELANCERE
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på DJ Startpakken for selvstændige/
freelancere og bliv klædt på til at være din egen forretning. Forløbet er også til dig, der er i gang,
men som aldrig rigtig fik lavet en forretningsplan og har brug for at gå tilbage og få struktur på
forretningen. Vi giver dig et intensivt forløb på 4 dage med 10-14 dages mellemrum - og du skal
være forberedt på at lægge ca. 8 timers forberedelse hver uge i perioden i arbejdet med din forretningsplan.Deltagere udvælges på baggrund af ansøgning,
Læs mere og tilmeld dig:
– Start 1. september: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/September/STARTPAKKEN--2-maneders-forlob-for-nystartede-selvstandigefreelancere1/
– Start 4. oktober: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/Oktober/STARTPAKKEN---2-maneders-forlob-for-nystartede-selvstandigefreelancere1/
– Start 1. november: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/November/STARTPAKKEN--2-maneders-forlob-for-nystartede-selvstandigefreelancere1/

DJ BIZPANELET: 3 ERFARNE SELVSTÆNDIGE DELER DERES BEDSTE TIP (2 TIMER)
4 gange om året har DJ bedt 3 selvstændige med forskellige fagligheder træde sammen og
fortælle, hvad der virker for dem, og hvad der ikke virker. Vi kalder det BIZpanelet, og vi anbefaler alle nystartede selvstændige/freelancere at tilmelde sig, møde op og suge til sig en af de fire
datoer året igennem. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
Læs mere og tilmeld dig:
– 20. september kl. 16.30–18.30: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/September/Skaldu-vare-freelancerselvstandig11111/
– 22. november kl. 16.30–18.30: http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/November/Skaldu-vare-freelancerselvstandig11111/

9

FÅ EN MENTOR
GENNEM DJ
Mentorrelationen er et frugtbart
samspil mellem to personer –
den mere erfarne, mentoren, og
den der søger sparring om sin
udvikling, mentee’en.
Mentor hjælper mentee til at
hjælpe sig selv. Mentee’en får
større indsigt og mulighed for
personlig udvikling og karriereudvikling. Mentoren udvikler
sine kompetencer inden for
ledelse, kommunikation og
rådgivning.
Samtlige medlemmer af DJ kan
få en mentor, dog undtaget
studerende og pensionister.
Ønsker du at FÅ en mentor,
så tilmeld dig som mentee:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/DJ-mentor-og-Mentee/
Tilmeldingsskema-for-menteetil-DJ-mentor
Har du lyst til at BLIVE mentor,
så tilmeld dig som mentor:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/DJ-mentor-og-Mentee/
Tilmeldingsskema-for-menteestil-DJ-mentor

