Program for september hos Powerjobsøgerne Køge
Mødetid og sted:

Medbring PC eller tablet hvis muligt

Multiklubben
Karlemosevej 7
4600 Køge

Medbring madpakke, drikkevarer og godt humør.
Informationsmøde afholdes onsdage i ulige uger kl. 14.00 – 15.00
Tilmelding til informationsmøde på mail: pjskoge@gmail.com

Mødedag: mandage og
onsdage kl. 08.45 – 14.00
(NB! Vi tager forbehold for ændringer)

UGE 36
Onsdag
2. september 2020

Powerinspiration
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
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 (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Claudio Erikstrøm, ”Arbejdsgiverens
rekrutteringsproces”
Claudio sidder som chef i en produktionsvirksomhed og har her igennem
stor erfaring med at rekruttere. Med over 10.000 læste ansøgninger,
1.000 ansættelsessamtaler og over 100 nye ansatte kan Claudio give
både rigtig dårlige og virkelig gode eksempler på, hvad der virker og
hvad, der slet ikke virker. Bliv bedre til at målrette din jobsøgning og
undgå de mest almindelige fejl.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

UGE 37
Mandag
7. september 2020

Powerwork
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
• Vi øver præsentationer
• Den gode historie
• Brug for hjælp?
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork
Der arbejdes i arbejdsgrupperne
• Administration
• HR og event
• Drift
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Onsdag
9. september 2020

Powerinspiration
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
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 (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Frederikke Hjort Arentz, ”Alternative
jobsøgningsstrategier”
Hvordan man kan få hver uge til at se forskellig ud, ved at være
jobsøgende via forskellige aktiviteter frem for den traditionelle
opslag/ansøgning metode. På den måde kan man forhåbentlig skabe en
ny nysgerrighed og glæde i at processen som jobsøgende
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/Maja Holmelund Budahl Hansen
Tilmelding på pjskoge@gmail.com

UGE 38
Mandag
14. september 2020

Powerwork
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
• Vi øver præsentationer
• Den gode historie
• Brug for hjælp?
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork
Der arbejdes i arbejdsgrupperne
• Administration
• HR og event
• Drift
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Onsdag
16. september 2020

Powerinspiration
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
● Vi træner personlige præsentationer
● Del de gode historier fra jobsøgningen
● Har du brug for hjælp til noget?
Kl. 9.50 - 10.00 Pause

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Pernille From Hansen, ”Uopfordrede
ansøgninger”
Hvordan skriver man uopfordrede ansøgninger? Hvad skal der lægges
vægt på, og hvad skal man ikke have med?
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

UGE 39
Mandag
21. september 2020

Powerwork
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
• Vi øver præsentationer
• Den gode historie
• Brug for hjælp?
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork
Der arbejdes i arbejdsgrupperne
• Administration
• HR og event
• Drift
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Onsdag
23. september 2020

Powerinspiration
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
● Vi træner personlige præsentationer

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

●
●

Del de gode historier fra jobsøgningen
Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 9.50 - 10.00 Pause
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Jimmy Dahl, ”Titel kommer”
Indhold følger…
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/Maja Holmelund Budahl Hansen
Tilmelding på pjskoge@gmail.com

UGE 40
Mandag
28. september 2020

Powerwork
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
• Vi øver præsentationer
• Den gode historie
• Brug for hjælp?
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer)
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork
Vi forsætter arbejdet fra i sidste uge
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Onsdag
30. september 2020

Powerinspiration
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde
● Vi træner personlige præsentationer
● Del de gode historier fra jobsøgningen
● Har du brug for hjælp til noget?
Kl. 9.50 - 10.00 Pause
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Jens Hausgaard, ”En recruiters tips/tricks”
Hvordan og hvorfor virksomheder bruger rekrutteringsbureauer?
Hvordan fungerer rekrutteringsbureauer bag facaden? Er der forskel på
dem?
Search, Selection, Headhunting - hvad er forskellen?
Hvad man som jobsøger kan gøre, for at blive 'opdaget' samt hvordan
man kan komme igennem nåleøjet hos en rekrutteringskonsulent.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Hav selv mad med.
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

