
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 

Program for august måned hos Powerjobsøgerne i Rødovre 
Mødetid og sted: 
Højnæsvej 73 
2610 Rødovre 
 
Indgang modsat ende af LOOP:  
 
Vi mødes mandage og onsdage fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
 Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted mandage i lige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsrodovre@gmail.com  
 

 

UGE 32 

Mandag d. 5. august Powerworkdag 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 12.30-14.00 Vi arbejder videre i grupperne .    
 
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.    
 
Vi afslutter dagen kl.13.50 
 
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja Kofoed 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 

 

Onsdag d.7. august Powerinspirationsdag 
Facilitator:  Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

mailto:pjsrodovre@gmail.com


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 

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

Kl. 10-12.00 Oplæg om videoansøgning med  Karina Borgen Larsen – CEO 
og Stifter af PlayApply:  

● Hvorfor er video så effektivt når man taler jobsøgning?  
● Video er 80% mere effektiv end tekst, til at leverer informationer og 

det kan du udnytte til din fordel!  
● Karina Borgen Larsen lærer dig om forskellige videoformater til din 

jobsøgning. Vi forbereder os og øver os, så du efter dette oplæg selv 
kan lave din videoansøgning – og husk på – ”det handler blot om 
virksomheden bare gerne vil møde dig”!  

Kl.12-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi evaluerer på oplægget og giver sparring til hinandens 
jobsøgning. 
 

 

UGE 33 

Mandag d. 12 august  Powerworkdag 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 12.30-14.00 Vi arbejder videre i grupperne og afslutter dagen kl.13.50 

Onsdag d.14 august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

Kl. 10 – 12.00. Oplæg om “ det autentiske salg” i forhold til at sælge os 
selv som jobsøgere med Camilla Clausen, Salg og Forretningsudvikling. 

● Salg uagtet hvad man sælger så handler det om følelser, så hvad 
skal du spille på?  

● Lær ikke at tage en afvisning personligt for de kender dig ikke 
personligt. 

● Vi kan stræbe efter at være som andre, men ingen er så unik 
som dig. 

 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-14.00 Inspiration til jobsøgningsglæden.  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 

 
 

UGE 34 

Mandag d.19. august Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed   

 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand). 

Kl. 10.00 - 14.00 vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer. 
(frokostpause 12-12.30) 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 12.30 - 13.30 X-factor (vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen) 
kl. 13.30 - 14.00 Evaluering på dagen og tak for for i dag. 
 

Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja Kofoed 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 

 

Onsdag d. 21. august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

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

Kl. 10.00 – 12.00. powersparring, vi bruger dagen på at give hinanden 
sparring på cv og ansøgning. Medbring et matchende sæt betående af : 
CV,ansøgning og jobopslag.  

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  

Kl.12.30 – 13.50 Vi evaluerer på oplægget og giver sparring til hinandens 
jobsøgning. 
Kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
 

 

 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 
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Mandag d.26. august Powerwork 
Facilitator:  Anja Kofoed 

 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring til jobsøgningen? 

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand). 

Kl. 10.00 - 14.00 Vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: 
(inkl.frokostpause kl.12-12.30) 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/ Anja Kofoed 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 

Onsdag d.28. august Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for sparring for jobsøgningen? 

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

Kl.10.00 – 12.00 Oplæg om Persontyper: find din type og andres typer, 
med Diana Sundt stifter af Optimal Coaching. 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  Linkedin undervisning v. Anja 
kl. 13.50-14.00 Evaluering på dagen og tak for for i dag.  
 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 

 

 


