MØDE
STED

PROGRAM FOR KOLDING FEBRUAR 2019

AMU syd
C.F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Kl. 08.45 - 14.00 tirsdage og torsdage

Tid

Infomøder finder sted torsdage i lige uger kl. 14.00.
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com
(vær opmærksom på at der kan forekomme lang svar tid)

MEDB
RING

TIRSD
AG D.
5.
FEBR
UAR

Bærbar computer (hvis muligt), madpakke (mad kan købes i kantinen) og god energi ☺
POWERINSPIRATION V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
● Gennemgang af dagens program
● Vi træner personlige præsentationer
● Del de gode historier fra jobsøgningen
● Har du brug for hjælp til noget?
Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand).
Kl. 10.00 - 12.00 "Sådan finder du ud af, hvad du vil i din karriere - og dit liv” – Oplæg og workshop ved
karrierementor Sonja Hovmann Steffensen.
Målet med denne workshop er, at give dig et redskab til at træffe bevidste valg i dit liv og ikke mindst din
karriere - hvad vil du og hvad vil du ikke.
Du lærer at bruge et redskab, som kan hjælpe dig med at definere dit livsformål og der ved dit drømmejob
ud fra din passion og den du virkelig er inderst inde.
På den måde bliver din karriere fyldt med arbejdsglæde og mening.
Undervejs lærer du at tage ansvaret for og styring på dine handlinger og dine tanker.
Når du går fra workshoppen, er du motiveret og meget mere bevidst om, hvad du vil udrette i dit liv.
Workshoppen varer 2 timer og du får en grundig teoretisk gennemgang af et redskab til at træffe bevidste
valg omkring, hvordan du bruger din tid i din jobsøgning og dit liv generelt. Der er bliver også tid til at
arbejde individuelt med redskabet. Medbring derfor gerne papir og kuglepen.”
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også mulighed for at
købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens oplæg, eller
giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TORS
DAG
D. 7.
FEBR
UAR

POWERWORK V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• Vi træner personlige præsentationer
• Del de gode historier fra jobsøgningen

•

Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. Frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30).
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge og introducerer nye i grupperne:
●
●
●
●

Administration
Networking og marketing
HR & Event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.
Kl. 13.00 - 14.00 Informationsmøde
TIRSD
AG D.
12.
FEBR
UAR

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●
●
●
●

Gennemgang af dagens program
Vi træner personlige præsentationer
Del de gode historier fra jobsøgningen
Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand).
Kl. 10.00 - 12.00 Oplæg ved John Becker fra Alsinnovation. John vil fortælle om hvordan kan du bruge
innovation til at få et job. Tænk ud af boksen!
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også mulighed for at
købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens oplæg, eller
giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
TORS
DAG
D. 14.
FEBR
UAR

POWERWORK V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer
X-Factor
Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. Frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30).
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge og introducerer nye i grupperne:
●
●
●
●

Administration
Networking og marketing
HR & Event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.
TIRSD
AG D.
19.
FEBR
UAR

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer

•
•
•
•

Gennemgang af dagens program
Vi træner personlige præsentationer
Del de gode historier fra jobsøgningen
Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg ved Bjarne Hansen fra Egernsbo: Bjarne er clairvoyant og vil hjælpe os med at
finde de gode energier i os selv som du kan bruge i såvel jobsøgning som i dit privatliv
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også mulighed for at
købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens oplæg, eller
giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TORS
DAG
D. 21.
FEBR
UAR

POWERWORK V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• Vi træner personlige præsentationer
• Del de gode historier fra jobsøgningen
• Har du brug for hjælp til noget?
Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. Frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30).
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge og introducerer nye i grupperne:
●
●
●
●

Administration
Networking og marketing
HR & Event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.
Kl. 13.00 - 14.00 Informationsmøde

TIRSD
AG D.
26.
FEBR
UAR

OPSTART V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer

•
•
•
•

Gennemgang af dagens program
Vi træner personlige præsentationer
Del de gode historier fra jobsøgningen
Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 12.00

Kirsten Bøjler Dall har netop foretaget et brancheskift. Kom og hør hvordan hun fik sine
kompetencer i spil i den nye kontekst.
Du kan finde Kirsten Bøjler Dall på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/kirsten-bøjler-dall-7729178a/

Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også mulighed for at
købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens oplæg, eller
giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TORS
DAG
D. 28.
FEBR
UAR

POWERWORK V/FACILITATOR

DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer

•
•
•
•

Gennemgang af dagens program
Vi træner personlige præsentationer
Del de gode historier fra jobsøgningen
Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. Frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30).
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge og introducerer nye i grupperne:
●
●
●
●

Administration
Networking og marketing
HR & Event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.
AFVIGELSER KAN FOREKOMME I FORHOLD TIL OVENSTÅENDE PROGRAM.
HOLD ØJE MED NÆSTE MÅNEDS PROGRAM PÅ AFDELINGENS HJEMMESIDE:

HTTPS://WWW.POWERJOBSOGERNE.DK/AFDELINGER/POWERJOBSOGERNE-KOLDING/

