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Boost din freelancekarriere fra a-z

Godkendt kursus for ledige
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Udbydes i samarbejde med Freelanceakademiet som
gennem 20 år har hjulpet tusindvis af mennesker med
at skabe og videreudvikle deres egen freelancekarriere.

Du får værktøjer og viden til at udvikle og
forvalte en levedygtig freelancekarriere. 

Du arbejder med udvikling af koncepter,
ydelser og forretningsplan, herunder med
kundeudvikling, pitch og præsentation, 
SoMe, prissætning, kreative metoder, 
kommunikation, partnerskaber, samarbej-
de og salg, selvledelse med mere.

Kurset hjælper dig til at få plan, fremdrift,
overblik og sammenhæng i din freelance-
karriere. Og du lærer, hvordan du realise-
rer dine visioner og skaber en levedygtig 
forretning.

FOR DIG SOM VIL UDVIKLE EN
LEVEDYGTIG OG MOTIVERENDE
FREELANCEKARRIERE



HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Kurset er for dig, der vil skabe dit eget arbejdsliv med 
indtægter fra mange kilder. 

Du er måske akademiker, kunstner, kreativ, konsulent, 
behandler eller noget helt tredje. Du kombinerer eksem-
pelvis indtægter fra deltidsjob, royalties, selvstændig 
virksomhed, projektansættelser, egne projekter og udgi-
velser, udstillinger, foredrag, undervisning, partnerskaber, 
podcasts mv.

KURSETS OPBYGNING
Kurset er opbygget som et 6 ugers (30 dage) instruktør-
støttet forløb, hvor du kvalificerer dig til at tage en akade-
mieksamen med udgangspunkt i din egen case. 
Du optjener desuden 10 ECTS point. Akademieksamen kan 
tages ved fysisk fremmøde eller online.

KURSET FOR DIG SOM VIL SKABE
DIT EGET ARBEJDSLIV

Udbydes i samarbejde med
Freelanceakademiet

SÅDAN KOMMER DU PÅ KURSUS
Kurset er godkendt på flere af de regionale positivlister. 
Det er derfor dit jobcenter, som skal bevilge dig kurset. 

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller for eksempel har 
brug for hjælp til at lave en uddannelsesplan, som du kan 
vedlægge din ansøgning til jobcentret.

INFORMATION & TILMELDING
Tilmelding sker via nyledige.dk/freelance. Find den 
ønskede startdato og klik på ”Reservér en plads”.

Vi reserverer herefter pladsen til dig, og vil kontakte dig 
for det videre forløb.

Kurset for ledige varer 6 uger
(30 dage).

Udbydes i samarbejde med
Freelanceakademiet.

Akademimodul med
10 ECTS point.

Alle kursister får fremsendt
”Freelancehåndbogen” inden

kursusstart.

Blended learning: Vi mikser det
bedste af holdundervisning, onlineun-

dervisning, opgaver og individuel
coaching.

Igennem hele forløbet har
du adgang til individuel

sparring med dine
undervisere.

Detaljer på nyledige.dk/freelance


