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Program for august 2019 Brøndby 

Mødetid og sted:  
Kirkebjerg Allé 90   
2605 Brøndbyvester   
 
Vedr. lokale nr.: Spørg i receptionen 
på bagsiden af huset. 
Dekra har sponsoreret vores lokaler.  
  
Vi mødes tirsdage og torsdage fra  
Kl.08.45 - 14.00  
  
  

Medbring PC eller tablet hvis muligt.  
  
Du kan købe mad i kantinen eller medbringe madpakke.  
  
Informationsmøder er tirsdage i lige uger fra kl.14.00 - 15.00 
  
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com   
  

  

UGE 31 

Torsdag d. 1. August Lukket  
 
  

  

UGE 32  

Tirsdag d. 6. August Powerwork  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly   

 

 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 Vi arbejder i arbejdsgrupperne: 

●Administration  

●Networking og marketing   

●HR & Event   

●Drift  

 Kl.12.00 – 12.30 Frokost     

Kl.12.30 – 13.50   
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne  

Undervisning i LinkedIn for nye medlemmer ( Powerjobsøgerne på LinkedIn 
2019)   
Det er vigtigt at bruge flere forskellige ”salgskanaler” i jobsøgningen.  
Powerjobsøgerne anbefaler Jobindex og LinkedIn som de vigtigste. Disse 
kanaler supplerer hinanden godt, og gør at du får ”kufferten” fyldt med 
værktøjer.    

 Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere  
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Torsdag d. 8. August Powerinspiration  
Facilitator: Carina Heckscher  
 
Inspirationsdag med Carina Heckscher fra icheck   
http://www.icheck.dk/ 
  
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 – 13.50  
Inspirationsdag med Carina Heckscher   
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause   
Kl.12.30 – 13.50 Opfølgning og Sparring 
Kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

  

  

http://www.icheck.dk/
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UGE 33 

Tirsdag d. 13. August Powerwork  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly  

  

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 Vi arbejder i arbejdsgrupperne: 

●Administration  

●Networking og marketing   

●HR & Event   

●Drift 

 Kl.12.00 – 12.30 Frokost     

Kl.12.30 – 13.50   
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne  

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 15. August  Powerinspiration  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly   
 
 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 ”Find dit talent” Foredrag v/Dorte Lensfelt fra House of 
talents https://houseoftalents.dk/ 
Dorthe arbejder til daglig som karriere rådgiver i virksomheder, hvor hun 
hjælper medarbejderne med at definere deres talenter – sådan at de og 
virksomheden kan få glæde af så mange talenter som muligt.  

Hun vil bruge de samme værktøjer hos os, sådan at du kan gå efter jobs, hvor 
du får sat så mange talenter i spil som muligt. Bruger du dine talenter, går du 
glad på job. 

                      

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause   
Kl.12.30 – 13.50 Vi arbejder videre med det personlige CV   
Kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

https://houseoftalents.dk/
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UGE 34 

Tirsdag d. 20. August Powerwork  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly  

  

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 Vi arbejder i arbejdsgrupperne: 

●Administration  

●Networking og marketing   

●HR & Event   

●Drift 

 Kl.12.00 – 12.30 Frokost     

Kl.12.30 – 13.50   
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne  

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere  
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Torsdag d. 22. August Powerinspiration  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly   
 
 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 ”Når du i mål” v/ foredrag Bjarne Nielsen fra Viwa Coaching 
http://viwa.dk/ 
Vi har vist alle sammen oplevet at sætte os mål og ikke nå dem. Ofte er der 
kommet forhindringer (undskyldninger?) i vejen. Forhindringer, som har virket 
uoverskuelige, fordi vores følelser har overskygget vores tanker eller ændret 
vores prioriteringer. 

Processen med at nå målet har måske indeholdt for store forandringer, som 
har sat vores ”tænkehjerne” ud af spil. ”Følehjernen” og ”krybdyrhjernen” har 
overtaget styringen. Derfor er vi ikke nået i mål. Hvordan arbejder du med 
det? 

 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
  
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter med workshoppen  
  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning   

  

  

  

http://viwa.dk/
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UGE 35 

Tirsdag d.27.August Powerwork  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly  

  

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 Vi arbejder i arbejdsgrupperne: 

●Administration  

●Networking og marketing   

●HR & Event   

●Drift 

 Kl.12.00 – 12.30 Frokost     

Kl.12.30 – 13.50   
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne  

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
 

  

 

Torsdag d. 29. August Powerinspiration  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly   
 
 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  Jobkonsulent  Anne Birgitte Stubkjær, fra Jobcenter, 
Afdeling Langbjerg holder oplæg om ”Jobsamtalen” og hvordan man kan 
forberede sig til denne.  
 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
  
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter med workshoppen  
  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning   

 


