
 

 
 
 

Program for Juni måned hos Powerjobsøgerne i Nyborg
Mødetid og sted:  

 

Vestervold, 
Kgs. Bastion 2 

5800 Nyborg 

   
Vi mødes mandag og onsdag fra 
Kl. 08.45 - 14.00 

Medbring madpakke og godt humør. 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 

Informationsmøder finder sted mandage i lige uger fra 
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsnyborg@gmail.com

 

 
 

UGE 23 

 
Mandag 3. juni                     Powerwork 

FACILITATOR: 

 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand). 
 

 

Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork: 

Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper 

●    Salg & Marketing 
●    HR & Event 
●    Administration 
●    Drift 

 
 
 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 
 

Kl. 12.30 - 13.50 Powerwork fortsat 
 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

 
Onsdag d. 5. juni                  Powerinspiration 

FACILITATOR: 

 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen



●    Har du brug for hjælp til noget? 
 

 
Kl. 09.50 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand) 

 

 

Kl. 10.00 - 12.00 Powersparring v/ Malene 
I grupper gennemgår vi CV og ansøgning med struktureret sparring. 

 Husk: Alle medbringer jobannonce, ansøgning og CV 
 

 

Evt. opfølgning er en speed-dating-runde. 

Her samles alle om et bord / i mindre grupper og lader CV’erne rotere 1 min. 

rundt til alle (brug stopur). Derefter samler I op. Hvad husker I fra 1 

minuts-læsningen? Er det de rigtige ting, publikum husker jer for? 

Formålet er at simulere den tid, arbejdsgiverne typisk bruger på CV. 

 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi fortsætter i grupper med sparring på jobsamtalen 

 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uge 24 

Mandag d. 10. juni              PINSE 

Onsdag d. 12. juni               Powerinspiration 

FACILITATOR: 
 

 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

 
Kl. 10.00 - 12.00 Oplægsholder Carsten Lindschmidt 
Vind med dit kropssprog til jobsamtalen 

 

●    Hvad siger forskerne? 
●    Dine følelsers betydning 
●    Kropssprogsfortællinger og aflæs kropssprog



●    Du har 3 minutter til at levere på jobsamtalen 
●    Din 5 trins “salgstale” – der skaber opmærksomhed 
●    Tricks fra hypnosens verden. 

 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 

 

Kl. 12.30 - 13.50 Evaluering af oplægsholder. Sparring i grupper; CV, elevator 
tale, LinkedIn mm. 

 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
 

 
UGE 25 

Mandag d. 17. juni              Powerwork 

FACILITATOR: 
 

 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand). 
 

 

Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork: 

Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper 

●    Salg & Marketing 
●    HR & Event 
●    Administration 
●    Drift 

 
 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 
 

Kl. 12.30 - 13.50 Powerwork fortsat 
 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

 

Onsdag d. 19. juni               Powerinspiration 
FACILITATOR: 

 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

 
Kl. 10.00 - 12.00 Oplægsholder Gitte Lindholt



SÆLG DIG SELV til jobsamtalen 
 

●    Kom ud over rampen! 
● Få substans, autenticitet, troværdighed og lær at være nærværende 

og rolig, når du skal præsentere, formidle eller sælge dig selv! 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGE 26 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 
 

Kl. 12.30 - 13.50 Evaluering af oplægsholder. Sparring i grupper; CV, elevator 
tale, LinkedIn mm. 
 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning

 

Mandag d. 24. juni              Powerwork og informationsmøde for nye medlemmer 
FACILITATOR: 

 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand). 
 

 

Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork: 

Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper 

●    Salg & Marketing 
●    HR & Event 
●    Administration 
●    Drift 

 
 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 
 

Kl. 12.30 - 13.50 Powerwork fortsat 
 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

 

OBS. Kl. 14:00-15:00: Informationsmøde for interesserede. Tilmeld dig på 

pjsnyborg@gmail.com 
 

 

Onsdag d. 26.  juni              Powerinspiration 

FACILITATOR: 
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde: 

●    Vi træner personlige præsentationer 
-      Hvem er jeg? 
-      Jeg søger job som … 

-      Mine 3 guldkorn / powerkompetencer 
●    Ledige stillinger 
●    Del de gode historier fra jobsøgningen 
●    Har du brug for hjælp til noget? 

 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)



Kl. 10.00 - 12.00 Oplægsholder Angelina Devine -pinkstudio.dk 
 

Oplæg om det gode portrætfoto 
 
 

●    Hvad er et godt portrætfoto? 
●    Hvordan bliver man tryg foran kameraet? 
●    Hvordan sælger man bedst sig selv? 

 
 
 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost og networking 
 

Kl. 12.30 - 13.50 Evaluering af oplægsholder. Sparring i grupper; CV, elevator 
tale, LinkedIn mm. 

 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 


