
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjskoge@gmail.com  

Program for marts hos Powerjobsøgerne Køge 

Mødetid og sted: 
Information følger 
 
Vi mødes online torsdag kl. 
09.00 – 13.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke og godt humør. 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 9 

Torsdag 
4. marts 2021 
 
Klik her for at deltage 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Madsen Oppelstrup 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Vi hopper med i Kolding, hvor der er oplæg v/ Gitte 
Stounberg, ”Skriv dig til samtalen” 
Copywriter & content marketingspecialisten giver dig tips og tricks til at 
skrive, så din tekst bliver læst: 

• Overskrifter der vækker interesse 

• Fængende opbygning af ansøgningen 

• Sproglige fifs; hvad fungerer og hvad skal man undgå 

• Hvad man skal skrive for at blive husket 

• Hvad man skal fokusere på at skrive i en ansøgning, hvis man 
gerne vil til samtale 

 
Kl. 12.00 – 13.00 Powerinspiration 
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen 
 
 

 

UGE 10 

Torsdag 
11. marts 2021 
 
Klik her for at deltage 
 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Madsen Oppelstrup 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• 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 og vand) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Pernille Røn Berendsen fra Køge 
Handelsskole 
Pernille vil fortælle om hvad en RKV (realkompetencevurdering) er for en 
størrelse, og hvad den kan bruges til. 
Der tages udgangspunkt i de områder Pernille arbejder med, men en RKV 
kan bruges i andre faggrupper også. 
 
Kl. 12.00 – 13.00 Powerinspiration 
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen 
 

 

UGE 11 

Torsdag 
18. marts 2021 
 
Klik her for at deltage 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Madsen Oppelstrup 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg v/ Claus Klarup: ”Vil du ansætte dig selv?” 
 
Her får du inspiration til at finde ud af hvad KAN du og hvad VIL du i din 
jobsøgning. Claus kommer ind på hvilke kommunikations udfordringer 
man kan møde i sin jobsøgning.  
 
Claus er en erfaren og engageret karriererådgiver, der de seneste 7 år har 
haft fokus på karriere- og outplacement rådgivning, coaching og 
personlig udvikling. 
 
Kl. 12.00 – 13.00 Powerinspiration 
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen 
 

 

UGE 12 

Torsdag 
25. marts 2021 
 
Klik her for at deltage 
 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Madsen Oppelstrup 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• 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 og vand) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Thomas Martinsen ”lær at lave video”  
Vi klæder jer på til at engagere mennesker med video! 
 
Vi er først og fremmest et konsulenthus der videouddanner 
virksomheder og offentlige institutioner med både videostrategiske 
workshops, praktiske workshops, onlinekurser, livekurser, foredrag, 
webinars, og podcast. 

Alt sammen med video som omdrejningspunktet. 

 
Kl. 12.00 – 13.00 Powerinspiration 
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen 
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