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Freelancer Pernille Nørregaard Hent PDF Mange har en drøm om at blive herre over deres eget arbejdsliv,
men er i tvivl om, om de kan få de økonomiske og familiemæssige aspekter af et freelanceliv til at hænge
sammen. Hvordan finder man kunder, hvilke økonomiske overvejelser skal man gøre sig, og hvad med

forholdet mellem fritid og arbejde?
Som erfaren freelancejournalist og bestyrelsesmedlem af det faglige netværk FreelanceGruppen deler Pernille

Nørregaard ud af sin store viden om det at arbejde som freelancer.
I Freelancer kan man således ikke blot få kvalificeret sparring og gode råd til, hvordan man laver en

forretningsplan og etablerer arbejdsnetværk, men også blive informeret om fakturaskrivning,
momsregistrering og om, hvordan man får økonomien til at hænge sammen. Tag springet og lev drømmen ud!

+ Bliv klædt på til at blive freelancer
+ Gode råd om netværkspleje og salg

+ Fakturering, skat og momsregistrering
+ Ikke kun for journalister!

Pernille Nørregaard er journalist og antropolog og skriver for en række magasiner på freelancebasis.
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