
 

Juni programmet 
       Kolding  
 

Vi mødes på: 
AMU syd  
C.F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding  
Kl. 08.45 - 14.00 tirsdage og 
torsdage 
 

Medbring gerne skriveblok, PC eller tablet. 
Du kan købe mad i kantinen eller medbringe madpakke. 
Infomøder finder sted torsdage i lige uger kl. 13.00. 
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com  
 

UGE 23 

Tirsdag d. 4. Juni Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg  
V. Tony Evald Clausen 
Kunsten at sælge sig selv – uden at sælge sin sjæl. 
https://www.linkedin.com/in/tonyevaldclausen/  

Kl.12.00 – 12.30 Frokost  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

 
Torsdag d. 6. Juni Powerwork 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 11.45 og 12.15).  
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.  

UGE 24 
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Tirsdag d. 11. Juni Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg  
V. Birte Møller. "Lær at takle når arbejdet gør ondt. Få redskaber til at sige 
fra på en konstruktiv måde". 
https://www.linkedin.com/in/birthe-møller-95316421/  
Birthe Møller arbejder med kommunikation, sorg, krise og følelser i det hele 
taget og vil, med udgangspunkt i vore oplevelser, give gode råd og redskaber 
til, hvordan man kommer videre, hvis man bliver klemt, misforstået eller 
uretfærdig behandlet på jobbet. 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 13. Juni Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 11.45 og 12.15).  
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 – 14 Powerinformationsmøde 
V. Hanne Lytken Holdt 
For interesserede jobsøgere, i lokale C8. 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 
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UGE 25 

Tirsdag d. 18. Juni Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg  
V. Lill Darling Alber Recruiter hos Agilent Technologies. Specialist i 
jobsamtaler. Hvordan bliver man skarpere til jobsamtale. 
 
https://www.linkedin.com/in/lill-darling/  

Kl.12.00 – 12.30 Frokost  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 20. Juni Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 11.45 og 12.15).  
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.  
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UGE 26 

Tirsdag 25. Juni Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg  
V. Mirella Tanovic, ejer og stifter af “Kære Pleje” 
“Man kan hvad man vil”. 
http://www.kaerepleje.dk/ 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokost  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 27. Juni Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 11.45 og 12.15).  
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 – 14 Powerinformationsmøde 
V. Hanne Lytken Holdt 
For interesserede jobsøgere, i lokale C8. 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 
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