
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsrodovre@gmail.com 

Program for Juni 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 23 

Mandag d. 3.juni Powerworkdag 
Facilitator: Anja 
 
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 – 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.5 juni Powerinspirationsdag 
Facilitator: Lotte Mortensen 
 
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. 10-12.00 Rune Bech Christiansen hjælper med at sparke døren ind til dit 
næste job.  

● Hvad er vigtigt at have med i CV´et?  
● Hvilken form skal mit Cv have?  
● Hvad er den rigtige skabelon?  
● Hvordan får du succes med dit CV?  
● Det er i overskrifter det jeg kommer til at tale om. 

Kl.12-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi øver os i at læse jobopslag og kommer med gode råd til 
hinanden 

 

UGE 24 

Mandag d. 10 juni  Lukket. 2 pinsedag 

mailto:pjsrodovre@gmail.com
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Onsdag d.12 juni Åbent hus hos Powerjobsøgerne 
Facilitator: Anja kofoed 
 
Kl. 09.00 – 9.45 velkomst og informationsmøde 

Kl. 10 – 12.00. Oplæg med Emine Celik Christensen, Arbejdsmiljø- 
repræsentant i Rambøll.  
Effektivitet og trivsel i dagligdagen.  

● Hvad betyder trivsel i vores arbejdsliv og dagligdag 

● trives vi ikke, får vi stress. 

● Hvad betyder vores drømme for vores liv. 

 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-14.00 Inspiration til jobsøgningsglæden.  
Her networker vi og inspirere igennem vores samtalekort.  
Den sidste time ser vi på stillingsopslag og sparrer med hinanden.  

 

UGE 25 

Mandag d.17.juni Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed  

 

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

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Onsdag d. 19.juni Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed  
 

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 – 12.00. Claus Wiinholt fra Hartmanns kommer og giver sine gode 
råd til CV og ansøgning, og hvordan de rekrutterer hos Hartmanns. 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
Kl.12.30 – 13.50 Vi arbejder med det personlige CV og giver hinanden 
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sparring. 
Kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
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Mandag d.24.juni Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed 

 

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 - 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 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 

Onsdag d.26.juni Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 

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 – 12.00 X-factor (vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen) 
 
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.  
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