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ــان کار کنیــد؟ رئیــس خــود  ــرای خودت ــه حــال پیــش آمــده کــه بخواهیــد ب ــا ب ــا ت آی
ــان  ــا خودت ــد؟ شــاید ب ــات بروی ــه تعطی ــه دوســت داشــتید، ب ــی ک ــر زمان باشــید و ه
ــان  ــه باب میل ت ــکلی ک ــه ش ــررات کاری ب ــاعت و مق ــم س ــه تنظی ــد ک ــر می کنی فک
باشــد، ایــده فوق العــاده ای اســت. امــا مطمئنــا شــروع یــک کســب وکار جدیــد می توانــد 
کمــی ترســناک و پر ریســک باشــد و نیازمنــد داشــتن ســرمایه و نیــروی کار ماهــر اســت. 
فریلنســینگ، گزینــه شــغلی مناســبی در پاســخ بــه ســلیقه کاری شــما اســت و می توانــد 

نیــاز شــما را در زمینــه داشــتن کســب وکاری مســتقل رفــع کنــد.
شــاید از خودتــان بپرســید کــه فریلنســینگ دقیقــا چیســت و کار یــک فریلنســر چگونــه 
ــینگ  ــا واژه فریلنس ــید، حتم ــتن باش ــزل و نوش ــه کار در من ــد ب ــر عاقه من ــت؟ اگ اس
ــوب  ــای محب ــی از انتخاب ه ــه یک ــینگ ب ــرا فریلنس ــت. اخی ــورده اس ــان خ ــه گوش ت ب
ــه  ــه ب ــرد باتوج ــغل، ف ــن ش ــت. در ای ــده اس ــل ش ــب وکار تبدی ــغل و کس ــه ش در زمین
مهارت هــای خــود، پروژه هایــی را از مشــتری قبــول می کنــد و در مــدت زمــان معینــی، 
آنهــا را تحویــل می دهــد. افــراد بــه صــورت آزاد بــرای خــود، کار می کننــد و بــه اصطــاح 
ــه  ــه ب ــام فریلنســر شــناخته می شــوند. در ادام ــا ن ــراد ب ــن اف رئیــس خــود هســتند. ای

ــم. ــی می کنی ــب آن را بررس ــم و جوان ــن کار می پردازی ــی ای بررس
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فریلنسر کیست؟
ــه  ــه مشــتریان خــود، خدماتــی را ارائ ــه طــور مســتقیم ب فریلنســر ، کســی اســت کــه ب
ــد  ــد و می توانن ــت می کنن ــروژه ای فعالی ــورت پ ــه ص ــوال ب ــرها معم ــد. فریلنس می کن

ــد. ــم کنن ــود تنظی ــرای خ ــخصی را ب ــن  کاری مش ــت ها و قوانی سیاس
ــد  ــه چن ــاز ب ــورد نی ــات م ــه خدم ــی ارائ ــود، توانای ــای خ ــه تخصص ه ــه ب ــا با توج آنه
ــد در  ــرها می توانن ــد. فریلنس ــان دارن ــک زم ــف را در ی ــتری های مختل ــرکت و مش ش
چنــد زمینــه فعالیــت داشــته باشــند و در  عیــن  حــال، چنــد پــروژه را قبــول کننــد. البتــه 
ــات  ــظ اطاع ــت و حف ــق کپی رای ــه ح ــئولیت هایی در زمین ــا دارای مس ــی از آنه برخ

ــتند. ــتری هس ــوی مش ــده از س ارائه ش

مزایای فریلنسینگ چیست؟
 

 تنظیم ساعات کاری
ــان را  ــاعات کاری ش ــد س ــرها می توانن ــت و فریلنس ــی اس ــغل منعطف ــینگ، ش  فریلنس
براســاس برنامــه و سیاســت های کاری خــود تنظیــم کننــد. برخــی فریلنســرها بــه صورت 
تمــام وقــت و برخــی دیگــر بــه صــورت پــاره وقــت، مشــغول بــه کار هســتند. بــه عنــوان 
مثــال، شــما می توانیــد روزهــای خاصــی را در هفتــه بــرای ایــن کار در نظــر بگیریــد و 
بــا توجــه بــه آن روزهــا، بــرای باقــی ایــام هفتــه برنامه ریــزی کنیــد و بــه تمــام کارهــای 

خــود برســید.
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 داشتن کسب و کار مستقل
ــک  ــروع ی ــا ش ــد، ام ــردی باش ــر ف ــد آرزوی ه ــتقل می توان ــب وکار مس ــتن کس داش
ــر  ــرای همــه مــا امکان پذی ــن ب ــد نیازمنــد داشــتن ســرمایه اســت و ای کســب وکار جدی
نیســت. فریلنســینگ بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا بتوانیــد بــدون ســرما یه گذاری 
کان، کســب و کار مســتقلی بــرای خــود داشــته باشــید. اگرچــه در ایــن شــغل، مشــتریان، 
ــت  ــا در حقیق ــد، ام ــروژه را مشــخص می کنن ــه پ ــوط ب ــا و مشــخصات مرب محدودیت ه
یــک فریلنســر بــه عنــوان یــک پیمانــکار، مســتقل فعالیــت می کنــد و کارمنــد محســوب 
نمی شــود. اغلــب فریلنســرها خودشــان رونــد انجــام کار را کنتــرل می کننــد و بــه طــور 

مســتقیم و بــدون واســطه پــروژه را بــه مشــتری خــود تحویــل می دهنــد.

 ارزش گذاری برای کار
ــا قیمــت کارتــان را مشــخص کنیــد و  فریلنســینگ بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد ت
ــد، رد کنیــد. عــاوه  ــه راحتــی می توانیــد پروژه هایــی را کــه ارزش مالــی خوبــی ندارن ب
بــر ایــن، بــه دلیــل اینکــه واســطه ای میــان فریلنســر و مشــتری وجــود نــدارد، درآمــد 

نهایــی فریلنســر بیشــتر خواهــد بــود.

 کنترل حجم کاری
یکــی از بهتریــن قســمت های شــغل فریلنســینگ، ایــن اســت کــه می توانیــد حجــم کاری 
خــود را کنتــرل کنیــد. اگــر مشــتریان زیــادی داریــد و تعــداد سفارشــات تان زیــاد شــده 
ــامتی تان  ــه س ــه ب ــد ک ــدازه ای کار کنی ــه ان ــد و ب ــی را رد کنی ــد برخ ــت، می توانی اس
ــزاس ایالــت متحــده آمریــکا، تحقیقــی را در زمینــه تاثیــر  آســیبی نرســد. دانشــگاه کان
حجــم کار بــر ســامت انجــام داد. نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیقات نشــان داد، کســانی 
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کــه بیــش از 50 ســاعت در هفتــه کار می کننــد، بیشــتر از بقیــه افــراد در معــرض خطــر 
آســیب های روحــی و جســمی قــرار دارنــد.

ــد، می تواننــد ســاعات و حجــم کاری  ــه صــورت فریلنســینگ کار می کنن ــرادی کــه ب اف
خــود را کنتــرل کننــد و بــه انــدازه کافــی در هفتــه اســتراحت داشــته باشــند.

 داشتن کنترل بر روابط کاری
ــکاران را در  ــتریان و هم ــا مش ــود ب ــط خ ــزان رواب ــوه و می ــد نح ــر می توان ــک فریلنس ی
طــول روز تنظیــم کنــد. بســیاری از فریلنســرها بــرای خــود قوانیــن و سیاســت های کاری 
ــرل  ــتریان کنت ــا مش ــود را ب ــاط خ ــوع ارتب ــزان و ن ــق آن می ــر طب ــد و ب ــاد کرده ان ایج
می کننــد. بــه عنــوان مثــال، برخــی از فریلنســرها 2 الــی 3 بــار در روز ایمیــل خــود را 
ــت دارد،  ــتیژ کاری اهمی ــر پرس ــا از نظ ــه تنه ــن کاری ن ــام چنی ــد. انج بررســی می کنن
ــه ای در  ــن مطالع ــد. همچنی ــک می کن ــز کم ــت کاری نی ــزی درس ــه برنامه ری ــه ب بلک
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا )the University of British Columbia( در رابطــه 
بــا ارتبــاط ســامتی روح و جســم و تعــداد دفعــات بررســی ایمیل هــا در روز انجــام شــد. 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه هرچقــدر افــراد در طــول روز، ایمیــل خــود را کمتــر 

بررســی کننــد، ســطح اســترس کمتــری را تجربــه خواهنــد  کــرد.
ــن  ــل مهم تری ــای کاری اداری، ایمی ــه در بســیاری از محیط ه ــد ک ــوش نکنی ــه فرام البت
ــن  ــده گرفت ــه نادی ــه مثاب ــا، ب ــن ایمیل ه ــده گرفت ــاط شــرکت ها اســت و نادی ــوع ارتب ن
ــا  ــس ب ــد. پ ــز صــدق می کن ــن مســئله در فریلنســینگ نی رئیــس شــرکت می باشــد. ای
ایجــاد سیاســت  و قوانیــن کاری مشــخص و واضــح بــرای خــود، تعــداد دفعــات بررســی 

ــد. ــا مشــکلی پیــش نیای ایمیل هــا و میــزان روابــط کاری خــود را کنتــرل کنیــد ت
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 داشتن کنترل بر امور دیگر و خانه
یکــی از مهم تریــن مزایــای فریلنســینگ امــکان کار کــردن در خانــه اســت. ایــن مزیــت 
بــه خصــوص بــرای افــرادی کــه مشــغله های زیــادی در خانــه دارنــد و امــکان کار کــردن 
در بیــرون از منــزل را ندارنــد، بســیار برجســته اســت. بــه عنــوان مثــال، خانم هایــی کــه 
دارای یــک یــا چنــد فرزنــد هســتند، همیشــه بــا مشــکل مدیریــت امــور خانــه و فرزنــدان 
مواجــه می شــوند و اغلــب بــه اجبــار شــغل خــود را تــرک می کننــد. پــس اگــر از ایــن 
ــرای  ــه ب ــرای کار در خان ــراد هســتید، فریلنســینگ گزینــه شــغلی مناســبی ب دســته اف

شــما اســت.

داشتن برنامه کاری مختص به خود
ــر  ــه راحت ت ــور ک ــر ط ــد ه ــود و می توان ــوب می ش ــود محس ــس خ ــر، رئی ــک فریلنس ی
اســت، برنامــه کاری خــود را تنظیــم کنــد. برخــی از افــراد، عصرهــا و شــب ها بازدهــی 
بیشــتری دارنــد و ترجیــح می دهنــد در ایــن مواقــع بــه کار و فعالیــت بپردازنــد. برخــی 
دیگــر ترجیــح می دهنــد شــب ها بیشــتر بخوابنــد و پــس از داشــتن یــک خــواب کامــل، 
کار خــود را شــروع کننــد. بــه عــاوه، فریلنســرها اســترس کار کــردن بــرای فــرد دیگــری 
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ــق،  ــخت گیر و بدخل ــای س ــا کارفرم ــردن ب ــد کار ک ــه می دانی ــور ک ــد. همانط را ندارن
اثــرات منفــی زیــادی را بــه همــراه دارد و می توانــد تمــام زندگــی افــراد را تحــت  تاثیــر 

قــرار دهــد.
کار کــردن بــه عنــوان یــک فریلنســر، بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا یــک برنامــه 
ــام  ــتراحت و انج ــه اس ــی را در روز ب ــید و زمان ــته باش ــود داش ــه خ ــص ب کاری مخت
ــث  ــر باع ــن ام ــد. همی ــاص دهی ــه اختص ــد ورزش و مطالع ــخصی، مانن ــای ش فعالیت ه

ــد. ــه کنی ــالم تری را تجرب ــادتر و س ــی ش ــود زندگ می ش

 حذف مسافت محل کار تا خانه
محــل  کار یــک فریلنســر، خانــه او اســت و مجبــور نیســت کــه مســافتی را تــا محــل کار 
ــرژی اســت.  ــان و ان ــی در زم ــرای صرفه جوی ــاده ب ــت فوق الع ــک مزی ــن ی ــد. ای طــی کن
عــاوه  بــر  ایــن، کار کــردن در منــزل، مزایــای زیــادی بــرای ســامتی دارد. بــر طبــق آمار 
ارائه شــده از ســوی مجلــه پزشــکی اینترنتــی AJPM، افــرادی کــه بــه طــور روزانــه 10 
مایــل مســافت را تــا محــل کار طــی می کننــد، قنــد و کلســترل خــون باالتــری دارنــد. 
همچنیــن آمــاری کــه توســط دفتــر آمــار ملــی ایــاالت متحــده منتشــر شــد، نشــان داد 
افــرادی کــه بــه طــور متوســط بــرای رفت و آمــد تــا محــل کارشــان، 30 دقیقــه زمــان در 

اتوبــوس صــرف می کننــد، از زندگــی خــود رضایــت کمتــری دارنــد.
ــته باشــید و  ــد داش ــزل درآم ــا در من ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش فریلنســینگ ب
میــزان رفت و آمــد خــود را بــه صفــر برســانید. عــاوه بــر ایــن، وقتــی مجبــور نباشــید هــر 
ــرای کار بیــرون بیاییــد، کمتــر در معــرض آلودگــی هــوا و آلودگی هــای  روز از منــزل ب
ــی، ســالم تر  ــای داشــتن جســم و ذهن ــه معن ــن ب ــرد و ای ــرار می گی زیســت محیطــی ق

اســت.

6   



فریلنرس کیست؟ چگونه یک فریلنرس موفق باشید؟

www.armanic.com

فریلنسینگ شغلی برای همه
همانطــور کــه پیش تــر گفتیــم، محــل اصلــی کار یــک فریلنســر، منــزل او اســت. یــک 
فریلنســر نیــازی بــه داشــتن وضعیــت جســمانی ویــژه ای نــدارد، پــس فرقــی نــدارد چــه 
وضعیــت جســمانی داشــته باشــید، هــر فــردی، حتــی افــرادی کــه دچــار محدودیت هــای 
جســمانی هســتند، می تواننــد بــه عنــوان یــک فریلنســر فعالیــت کننــد. یــک فریلنســر 

از طریــق ارائــه خدماتــی کــه در آن مهــارت دارد، درآمدزایــی می کنــد.

معایب فریلنسینگ چیست؟
هــر شــغلی در کنــار مزایــای خــود، دارای معایبــی نیــز اســت. فریلنســینگ نیــز از ایــن 

قاعــده مســتثنا نیســت. معایــب ایــن شــغل را می تــوان در مــوارد زیــر خاصــه کــرد:

 وقتی کار نکنید درآمدی نخواهید داشت
ــای  ــما در روزه ــه ش ــت ک ــن اس ــرکت، ای ــک ش ــرای ی ــردن ب ــای کار ک ــی از مزای یک

ــد.  ــت می کنی ــوق و مزایــا دریاف ــز حق ــی نی ــل و در دوره مرخص تعطی
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ایــن مســئله، نقطــه مقابــل شــغل فریلنســینگ اســت. درآمــد یــک فریلنســر وابســته بــه 
کار او اســت و اگــر کار نکنــد، درآمــدی نیــز نخواهــد داشــت.

نداشتن درآمد ثابت و مشخص
بــه طــور کلــی، درآمــد یــک فریلنســر بــه میــزان انجــام پروژه هــا بســتگی دارد. بــه ایــن 
معنــا کــه اگــر زمانــی موفــق بــه دریافــت پــروژه  از ســوی مشــتری نشــود، ممکــن اســت 

بــه کل درآمــدی نداشــته باشــد.

ــوی  ــتمزد از س ــت دس ــای پرداخ ــکالت و چالش ه  مش
ــتریان مش

متاســفانه یکــی از جنبه هــای منفــی کار بــه عنــوان یــک فریلنســر، چالش هایــی اســت 
کــه مشــتریان ممکــن اســت هنــگام پرداخــت دســتمزد ایجــاد کننــد. شــما می توانیــد 
بــا ایجــاد قوانینــی بــرای مشــتریان، ایــن چالــش را بــه حداقــل برســانید. پــس قبــل از 
شــروع یــک پــروژه، بــا مشــتریان خــود در مــورد نحــوه پرداخــت و میــزان دســتمزدتان 

صحبــت کــرده و از سیاســت پیش پرداخــت اســتفاده کنیــد.

نداشتن بیمه و حقوق بازنشستگی
کســانی کــه در یــک شــرکت کار می کننــد، اغلــب از مزایــای بیمــه و حقــوق بازنشســتگی 
برخــوردار هســتند. امــا ایــن مســئله در مــورد فریلنســرها صــدق نمی کنــد. الزم نیســت 
ــر و  ــای عم ــا بیمه ه ــد ب ــروزه شــما می توانی ــه ام ــرا ک ــید، چ ــن موضــوع باش ــران ای نگ
ــتگی آن  ــای بازنشس ــت از مزای ــد و در نهای ــه کنی ــود را بیم ــا، خ ــای خویش فرم بیمه ه

نیــز بهــره ببریــد.
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ایده هایی برای راه اندازی کار در منزل
ممکــن اســت بــه دنبــال یــک کســب وکار بــه صــورت خویش فرمــا، تمــام وقــت یــا نیمــه 
وقــت بــرای بــه دســت آوردن درآمــد باشــید. در ایــن قســمت 11 فرصــت کاری کــه شــما 
می توانیــد بــا توجــه بــه توانایی هــای خــود از آن هــا اســتفاده نماییــد، بیــان شــده اســت.

1. نوشتن
 ایــن مــورد یکــی از ســاده ترین کارهــا در منــزل اســت کــه نیــازی بــه مــدارک رســمی 
نــدارد و هزینه هــای راه انــدازی آن انــدک می باشــد. همــه آن چــه کــه شــما بــرای شــروع 
ــه  ــه و دسترســی ب ــک دســتگاه رایان ــارت خــوب نوشــتن و ی ــد، مه ــاز داری ــن  کار نی ای
اینترنــت اســت. بــه عنــوان یــک فریلنســر، در قبــال نوشــتن مطالبــی ماننــد پســت های 
ــا و ... از  ــی، گزارش ه ــای الکترونیک ــب وکار، کتاب ه ــای کس ــاالت، طرح ه ــاگ، مق وب
مشــتری هزینــه دریافــت می کنیــد. در زمینــه رونویســی و تایــپ و ورود اطاعــات، نیــاز 
بــه کمتریــن میــزان تحصیــات اســت. در بیشــتر مــوارد، کارهــای رونویســی توســط یــک 
ــد و ســفارش  ــپ را انجــام دهی ــا تســت تای ــاز اســت ت ــه نی ــس انجــام می شــوند ک آژان

دریافــت کنیــد.
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البتــه اگــر تحصیــات و تخصــص مرتبــط داشــته باشــید، می توانیــد در زمینــه نوشــتن 
ــوای  ــد محت ــب و تولی ــش مطال ــه، ویرای ــاالت تخصصــی و دانشــگاهی، نوشــتن رزوم مق

ــز فعالیــت کنیــد. ــا تولیــد محتــوای شــبکه های اجتماعــی نی ســایت ی
ــت اســت، شــما  ــق اینترن ــا مشــتریان از طری ــات شــما ب ــه بیشــتر مکاتب ــی ک از آن جای
ــب  ــرای کس ــی ب ــچ محدودیت ــد و هی ــود کار کنی ــزل خ ــی در من ــه راحت ــد ب می توانی

ــد. ــه نداری ــد ماهان درآم

2. طراحی وب سایت/برنامه نویسی
ــر اســت  ــا برنامه نویســی هســتید، بهت ــای طراحــی ســایت ی ــر شــما دارای مهارت ه  اگ

بــه جــای کار کــردن بــرای یــک کارفرمــا، بــه عنــوان یــک فریلنســر فعالیــت کنیــد.
ــرا  ــت، زی ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــه ای وب، روز  ب ــان حرف ــرای برنامه نویس ــا ب تقاض
ــا  ــه این ه ــد و هم ــاش می کنن ــن ت ــرای حضــور آنای کســب وکارها بیشــتر و بیشــتر ب
ــه  ــن ب ــق آن، سفارشــات آنای ــه  ای شــروع می شــود کــه از طری ــک وب ســایت حرف از ی
ــیاری از  ــب، بس ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــب وکار می ش ــاء کس ــب ارتق ــده و موج ــت آم دس
ــن،  ــتند. بنابرای ــاوت هس ــداف متف ــرای اه ــایت هایی ب ــی وب س ــال طراح ــه دنب ــراد ب اف
ــرای خدمــات وجــود دارد. ــزرگ ب ــازار بســیار ب ــرای یــک طــراح وب مســتقل، یــک ب ب

)SEO( 3. بهینه سازی موتورهای جستجو
بیشــتر مشــتریان بــرای پیــدا کــردن محصــوالت و خدمــات مــورد نیــاز خــود، بــه شــدت 
بــه موتورهــای جســتجو متکــی هســتند. بنابرایــن همــه در تــاش بــرای قــرار گرفتــن در 
صــدر لیســت جســتجو قــرار دارنــد. شــرکت ها، در ایــن رقابــت داغ، کارشناســان حرفــه ای 

ســئو را بــرای بهبــود رتبــه خــود در نتایــج موتــور جســتجو اســتخدام می کننــد. 
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اگــر شــما دانــش عمیــق و درک درســتی از ســئو و بهینه ســازی ســایت داشــته باشــید، 
فرصت هــای کاری خوبــی در ایــن زمینــه در اختیــار شــما قــرار دارد.

4. طراحی گرافیک
ــرا درک عمومــی ایــن اســت کــه  ــوده اســت، زی ــاال ب ــرای گرافیــک همــواره ب  تقاضــا ب
گرافیــک نســبت بــه متــون محــض در هــر محــدوده ســنی، پیام هــا را بــه طــور موثرتــری 
انتقــال می دهــد. در حــال حاضــر، در دنیــای کســب وکار، طراحــان گرافیــک بیشــترین 

اهمیــت را دارنــد.
ــد  ــی مانن ــواد تبلیغات ــن م ــو و همچنی ــی لوگ ــه طراح ــاز ب ــی نی ــب وکار های فیزیک کس
بنــر و تراکــت دارنــد. بــه طــور مشــابه، کســب وکارهای مجــازی نیــاز بــه طراحــی بنــر و 

ــد. ــود دارن ــات خ ــی در صفح ــای تبلیغات آگهی ه

5. بازاریابی
ــا در  ــه آن ه ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــندگانی دارن ــه فروش ــاز ب ــداوم نی ــور م ــه ط ــرکت ها ب  ش
ــرکت ها دارای  ــر ش ــه اکث ــی  ک ــد. در حال ــک کنن ــات کم ــوالت و خدم ــروش محص ف
ــش اســت  ــان فریلنســر در حــال افزای ــرای بازاریاب ــی هســتند، تقاضــا ب ــان داخل بازاریاب
ــه صــورت حقــوق ثابــت  ــه ب ــه صــورت کمیســیون حقــوق دریافــت می کننــد و ن کــه ب
ــرای  ــردی را ب ــر ف ــد ه ــه بتوانی ــد ک ــی داری ــی جامع ــای بازاریاب ــر مهارت ه ــه. اگ ماهیان

ــرای شــما اســت. ــی ب ــن یــک فرصــت عال ــد هــر چیــزی متقاعــد کنیــد، ای خری
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6. دستیار مجازی
ــده اند.  ــل ش ــغله تر از قب ــزرگ، پرمش ــرکت های ب ــای ش ــراد در دنی ــر، اف ــال حاض در ح
ــی نیســت،  ــه کاف ــای روزان ــرای انجــام کاره ــز ب ــبانه روز نی ــاعت ش ــر 24 س ــی دیگ حت
ــت های  ــا و درخواس ــه نیازه ــیدگی ب ــا، رس ــه ایمیل ه ــخ دادن ب ــدن و پاس ــد خوان مانن
مشــتری، پاســخ دادن بــه تماس هــای تلفنــی و ماننــد آن. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــزرگ، دســتیاران مجــازی را اســتخدام می کننــد  بســیاری از متخصصــان شــرکت های ب
ــا برخــی از ایــن کارهــا را انجــام دهنــد. اگــر مهارت هــای کامپیوتــری خوبــی داشــته  ت

ــرای شــما باشــد. ــا ب ــن گزینه ه ــی از بهتری ــد یک ــن فرصــت می توان باشــید، ای
ــوان یــک دســتیار مجــازی، انتظــار مــی رود کــه مــواردی ماننــد رزرو جلســات،  ــه عن ب
برنامه ریــزی ســفرهای کاری و انجــام مکاتبــات را بــرای کارفرمــای خــود انجــام دهیــد. 
ــد یــک تایپیســت ســریع باشــید و بتوانیــد چنــد کار را در یــک زمــان انجــام  شــما بای
دهیــد. اکثــر کســب وکارها از شــما انتظــار دارنــد، در ســاعت کار عــادی مشــغول بــه کار 
ــا ایــن حــال، برخــی ممکــن اســت از شــما بخواهنــد در ســاعت های دیگــر و  باشــید. ب

احتمــاال در تعطیــات آخــر هفتــه نیــز کارهایــی را انجــام دهیــد.

7. ترجمه
ــی  ــد مــواد تبلیغات ــه دنبــال جــذب بازارهــای خارجــی هســتند، بای شــرکت هایی کــه ب
ــان  مخاطبــان مــورد نظرشــان ترجمــه کننــد. ایــن امــر نشــان می  دهــد  ــه زب خــود را ب
کــه چــرا تقاضــا بــرای خدمــات ترجمــه، رو بــه افزایــش اســت. بنابرایــن، اگــر شــما درک 
ــا انگلیســی و چینــی داشــته  ــان عمــده، ماننــد انگلیســی و فرانســوی ی ــی از دو زب خوب
باشــید، می توانیــد بــه عنــوان یــک مترجــم فریلنســر، پــول زیــادی بــه دســت آوریــد.

همچنیــن بســیاری از وب ســایت های داخلــی بــرای انتشــار مطالــب جدیــد در زمینه هــای 
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مختلــف، نیــاز بــه ترجمــه مطالــب از زبان هــای دیگــر بــه ویــژه زبــان انگلیســی دارنــد. 
در ضمــن، ســایت های مخصــوص کار ترجمــه وجــود دارنــد کــه پــس از تســت مترجــم، 
ــرار  ــر ق ــار فریلنس ــی در اختی ــی و تخصص ــای عموم ــددی در زمینه ه ــات متع سفارش
ــد فرصت هــای کاری زیــادی در  ــان خارجــی می توان ــا یــک زب ــذا آشــنایی ب می دهنــد. ل

اختیــار شــما قــرار دهــد.

8. تهیه فیلم های ویدئویی
 از آن جایــی کــه برخــی از پیام هــا از طریــق ویدئــو بــه راحتــی انتقــال می یابنــد، افــراد 
ــار  ــرای انتش ــی ب ــای ویدئوی ــی، از فایل ه ــای تبلیغات ــر آگهی ه ــاوه ب ــب وکارها ع و کس
ــاخت  ــی س ــر توانای ــد. اگ ــره می برن ــود به ــات خ ــوالت و خدم ــورد محص ــب در م مطال
ــای  ــاخت فیلم ه ــا س ــد ب ــد، می توانی ــان می بینی ــگفت انگیز را در خودت ــای ش ویدئوه
نســخه نمایشــی، ویدئوهــای توضیحــی و ســایر انــواع فیلم هــا بــرای افــراد و شــرکت ها، 

درآمــد زیــادی کســب نماییــد.

9. آموزش، تدریس خصوصی و مشاوره
اگــر چنــد ســال تجربــه داشــته و موفقیت هــای متعــددی در یــک رشــته خــاص کســب 
کــرده باشــید، می توانیــد یــک کســب وکار مربی گــری را بــرای کســانی  کــه می خواهنــد 
بــه همــان انــدازه موفــق شــوند، شــروع کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگر شــما یــک کارآفرین 
ــرای صاحبــان کســب وکارهای  موفــق هســتید، می توانیــد یــک مشــاوره کســب وکار را ب

ــدازی کنید. کوچــک راه ان
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همچنیــن امــروزه، تدریــس می توانــد بــه صــورت آنایــن از هــر کجــا انجــام شــود. بــرای 
انجــام ایــن  کار، می توانیــد ویدئوهــای آموزشــی در هــر زمینــه ای کــه تخصــص داریــد، 
تهیــه کــرده و ســپس آن هــا را از طریــق وب ســایت های مخصــوص ایــن  کار در معــرض 

فــروش قــرار دهیــد.

10. مدیریت دارایی
 اگــر تجربــه ای در زمینــه مدیریــت دارایی هــا داریــد، می توانیــد یــک کســب وکار 
ــاال  ــه صــرف هزینه هــای ب ــل ب ــر شــرکت ها، مای ــد. اکث ــی را شــروع کنی ــت دارای مدیری
بــرای مدیریــت و حفــظ دارایی هــای خــود هســتند، زیــرا آن هــا می داننــد کــه ایــن  کار 

ــری دارد. ــه کمت ــد، هزین ــای جدی ــت آوردن دارایی ه ــه دس از ب

11. مدیریت شبکه های اجتماعی
ــل  ــب وکار تبدی ــرای کس ــزرگ ب ــی ب ــزار بازاریاب ــک اب ــه ی ــی، ب ــبکه های اجتماع ش
ــز  ــی نی ــای قدیم ــوند و نمونه ه ــه می ش ــواره ارائ ــد هم ــای جدی ــا پلتفرم ه ــده اند. ام ش
ــه  ــنا ب ــر آش ــک فریلنس ــوان ی ــه عن ــد. ب ــر می دهن ــود را تغیی ــای خ ــه ویژگی ه همیش
ــا در  ــد ت ــک کنی ــب وکارها کم ــرکت ها و کس ــه ش ــد ب ــی، می توانی ــبکه های اجتماع ش
مــورد چگونگــی اســتفاده از فیس بــوک، توییتــر، اســنپ چت، اینســتاگرام و هــر پلتفــرم 

ــه اهــداف کســب وکار خــود اســتفاده کننــد. ــرای رســیدن ب دیگــری، ب
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چطور یک فریلنسر موفق باشیم؟
بــرای شــروع بــه عنــوان یــک فریلنســر، بایــد مهارتــی خــاص بــرای ارائــه بــه مشــتریان 
بالقــوه خــود داشــته باشــید. عــاوه بــر مهــارت، بایــد اولویت هــا را بــرای خــود مشــخص 

کنیــد تــا بتوانیــد در ایــن حرفــه موفــق شــوید. برخــی از ایــن اولویت هــا عبارتنــد از:

یک برنامه کاری ایجاد کنید
ــه،  ــن برنام ــید. ای ــته باش ــه کاری داش ــک برنام ــد ی ــن شــغل بای ــت در ای ــرای موفقی  ب
ــز  ــد. هرگ ــخص می کن ــد را مش ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــما و خدمات ــدی کاری ش زمان بن

ــد. ــم نگیری ــن کاری را دســت ک ــن پل ارزش ای

مهارت های خود را افزایش دهید
ــه دنبــال افزایــش و بهبــود ســطح   یــک فریلنســر موفــق، کســی اســت کــه هــر روز ب
ــای  ــد از رقب ــود می توانی ــای خ ــداوم مهارت ه ــش م ــا افزای ــد. ب ــود باش ــای خ مهارت ه
ــد. ــاال ببری ــتریان تان را ب ــه مش ــده ب ــات ارائه ش ــت خدم ــد و کیفی ــی بگیری ــود پیش خ
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برای هر پروژه از قرارداد استفاده کنید
ــت.  ــروژه اس ــر پ ــرای ه ــرارداد ب ــتن ق ــرها، نبس ــتباهات فریلنس ــن اش ــی از رایج تری یک
بــرای خــود یــک نمونــه قــرارداد ســاده آمــاده کنیــد و قبــل از شــروع کار، ایــن قــرارداد را 
بــرای هــر پــروژه بــه مشــتریان ارســال کنیــد. قــرارداد بــرای هــر پــروژه باعــث می شــود 
ــد.  ــال نکنی ــر را پایم ــوق یکدیگ ــوید و حق ــد ش ــی پایبن ــه اصول ــما و مشــتریان تان ب ش

یــک قــرارداد بایــد ایــن مــوارد را تحــت پوشــش قــرار دهــد:

تضمین اینکه کارهای شما اصلی است و کپی نیست
 تضمیــن ایــن مســئله کــه تمــام اطاعــات مشــتری، نــزد شــما محرمانــه باقــی خواهنــد 

. ند ما
 شرایط پرداخت )مبلغ پیش پرداخت(.

 شرایط فسخ قرارداد و جریمه های فسخ برای هر دوطرف قرار داد.
 مدت زمان و نحوه تحویل پروژه.

 
 نمونه کار آماده کنید

ــن  ــینگ، یافت ــغل فریلنس ــمت های ش ــن قس ــش برانگیزتری ــن و چال ــی از مهم تری یک
ــان  ــه کیفیــت کارت ــا مشــتریان ب ــی اســت. شــما بایــد کاری کنیــد ت مشــتری و بازاریاب
اطمینــان کننــد. بــرای ایــن  کار می توانیــد چنــد نمونــه کار بــرای خــود آمــاده کنیــد و 

ــرای آنهــا ارســال کنیــد. ــه  کارهــا را ب ــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان، ایــن نمون ب
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از نه گفتن نترسید
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای یــک فریلنســر موفــق، عملکــرد حرفــه ای او اســت. هرگــز 
ــه در  ــی ک ــرش پروژه های ــد. پذی ــتید، نپذیری ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــه ق ــروژه ای را ک پ
ــد، باعــث کــم  ــرای انجــام آنهــا نداری ــی ب ــا وقــت کاف حیطــه مهــارت شــما نیســتند ی
شــدن اعتبارتــان می شــوند. پــس قبــل از پذیرفتــن هــر پــروژه ایــن ســواالت را از خــود 

بپرســید:
 آیا تخصص کافی برای پذیرش این پروژه را دارم؟

 آیا زمان کافی برای پذیرش این پروژه را دارم؟
 هدف من از پذیرش این پروژه چیست؟

 
کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهید

ــه  ــه موفقیــت ب ــرای رســیدن ب ــد ب ــن مســائلی اســت کــه بای کیفیــت یکــی از مهم تری
آن توجــه کنیــد. هنگامــی کــه مشــتری از کیفیــت انجــام پــروژه راضــی باشــد، کارهــای 
بعــدی خــود را نیــز بــه دســت شــما می ســپارد. احتمــال اینکــه یــک مشــتری راضــی، 
ــد  ــما می توانی ــب ش ــن  تری ــت و بدی ــاد اس ــز زی ــد نی ــی کن ــران معرف ــه دیگ ــما را ب ش

ــد. ــه دســت آوری ــل توجهــی در شــغل تان ب ــار قاب اعتب

مهارت های ارتباطی قوی
ــرای  ــا ب ــد، مخصوص ــت کار می کنن ــاری در اینترن ــور انحص ــه ط ــرها ب ــر فریلنس اکث
ــا حتــی در کشــوری دیگــر اقامــت  ــی کــه ممکــن اســت در شــهری دیگــر ی کارفرمایان
ــل  ــت و ایمی ــری، چ ــی و تصوی ــاس صوت ــرها از تم ــیاری از فریلنس ــند. بس ــته باش داش
ــای  ــن، مهارت ه ــد. بنابرای ــا مشــتریان خــود اســتفاده می کنن ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب
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ارتباطــی قــوی الزم اســت تــا مشــتری را بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه شــما کار خــود را 
ــد. ــام می دهی ــی انج ــه خوب ب

ــان نوشــتاری ضــروری  ــی زب ــش عال ــک فریلنســر نویســنده، داشــتن دان ــرای ی ــه ب البت
ــه مهارت هــای ارتباطــی  ــاز ب ــز نی ــر از نویســندگان، ســایر فریلنســرها نی ــا غی اســت. ام
قــوی بــا زبــان و لحــن خــوب دارنــد تــا بــه مشــتری احســاس اطمینــان از توانایــی خــود 
ــه ایمیل هــا ظــرف 24 ســاعت پاســخ دهیــد و همیشــه پاســخگوی  را منتقــل کننــد. ب
ســواالت آن هــا باشــید، بــدون ایــن  کــه آن هــا را بــرای مــدت طوالنــی منتظــر بگذاریــد. 

ایــن چگونگــی ایجــاد یــک رابطــه قــوی بــا مشــتریان اســت.

چطور برای خود بازار کار ایجاد کنید
اگــر تصمیــم بــه شــروع کار، بــه عنــوان یــک فریلنســر را داریــد، ممکــن اســت از خــود 
ــر در  ــک فریلنس ــتریان ی ــد. مش ــذب کنی ــتری ها را ج ــد مش ــه می توانی ــید چگون بپرس

ــد از: ــک فریلنســر عبارتن ــای کار ی ــن بازاره ــی از مهم تری ــد. برخ ــود دارن ــا وج همه ج
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رسانه های اجتماعی
ــود را  ــت خ ــی، فعالی ــانه های اجتماع ــل در رس ــک پروفای ــاد ی ــا ایج ــد ب ــما می توانی ش
ــه  ــد، ب ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــات تمــاس و لیســت خدمات ــه اطاع ــا ارائ ــد و ب ــاز کنی آغ
ــوک، تلگــرام، اینســتاگرام و لینکدیــن، برخــی از ایــن رســانه ها  تبلیــغ بپردازیــد. فیس ب

هســتند.

بازار هدف
هرجایــی کــه بــه خدمــات شــما نیــاز باشــد، حکــم بــازار هــدف را برای تــان دارد. بهتریــن 
مــکان بــرای جــذب کار، جایــی اســت کــه مشــتریان بــه خدمــات و تخصــص شــما نیــاز 
دارنــد. پــس در مرحلــه اول بررســی کنیــد کــه مهــارت و خدمــات شــما بیشــتر توســط 

چــه گروهــی اســتفاده می شــود.

وب سایت های فریلنسینگ
ــرها  ــیعی از فریلنس ــع وس ــه جم ــد ک ــود دارن ــایت هایی وج ــروزه وب س ــبختانه ام خوش
ــات  ــن وب ســایت ها، خدم ــت در ای ــا عضوی ــد ب ــز می توانی ــد. شــما نی را گردهــم آورده ان
خــود را بــه مشــتریان بالقوه تــان پیشــنهاد کنیــد. پونیشــا و پــارس فریلنســرز، دو مــورد 
ــایت ها  ــن وب س ــران هســتند. ای ــایت های فریلنســینگ در ای ــده ترین وب س از شناخته ش
ــه شــما  ــان ب ــادی را در حــوزه تخصص ت ــت، مشــتریان زی ــت حــق عضوی در ازای دریاف

ــد. ــنهاد می کنن پیش
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نتیجه گیری
ــت.  ــر نیس ــدون دردس ــت و ب ــم راح ــی ه ــر، خیل ــک فریلنس ــوان ی ــه عن ــردن ب کار ک
ــه رو هســتند. برخــی  ــا چالش هــای متعــددی روب فریلنســرها معمــوال در شــغل خــود ب
از مهم تریــن چالش هــای ایــن شــغل را بــه طــور خاصــه بیــان کردیــم. در کنــار همــه 
ایــن دردســرها، مزایــای ایــن شــغل باعــث شــده تــا بســیاری از افــراد، آن را بــه عنــوان 
حرفــه خــود انتخــاب کننــد. در ایــاالت متحــده آمریــکا حــدود 55 میلیــون نفر فریلنســر، 
مشــغول بــه کار هســتند. ایــن تعــداد برابــر بــا 35 درصــد نیــروی کار ایــن کشــور اســت.

ــا  ــدی در کشــور م ــدارد و شــغل نســبتا جدی ــران ن ــادی در ای ــت زی فریلنســینگ، قدم
اســت. ایــن شــغل هنــوز مســیری طوالنــی  ای پیــش رو دارد و در آینــده ای نــه چنــدان 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــن زمین ــمگیری در ای ــرفت های چش ــاهد پیش دور، ش
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