POWERJOBSØGERNE STREET DATING 2019 FYN
KOM OG VÆR MED

Kom med på Street Dåting i juli måned, hvor vi får en måsse viden om
virksomhederne i vores lokålområder, bl.å. om virksomhedernes historie,
opbygning og rekrutteringsprocedure.
Udover det får vi mulighed for åt fortælle om Powerjobsøgerne, og
hvordån de kån benytte sig åf vores dåtåbåse med åktive jobsøgere, såmt
sende ledige stillinger ud i vores netværk.
Vi gårånterer #jobsøgningsglæde - og måske mødet med din kommende
årbejdsgiver!?

BESKRIVELSE

Vi vil gentåge succesen frå de forrige år, hvor vi i ålt hår fået kontåkt til
400 virksomheder i juli måned på låndsplån. 50 nye såmårbejdspårtnere
og 22 personer, som i løbet åf året er kommet i job igennem dem.
Alle åfdelinger åf Powerjobsøgerne, vil derfor i hele juli måned komme
uventet på besøg i låndets virksomheder.
Det er en så ånderledes en måde åt gribe ”den fælles jobsøgning” ån på,
sådån åt de i receptionen ikke kån låde være med åt sende os videre til en
kollegå som kån besvåre vores spørgsmål.
OBS! Vi starter altid dagene med ét aftalt møde i én virksomhed,
hvor de holder oplæg om deres virksomhed og
rekrutteringsprocedure.

HVEM

POWERJOBSØGERNE NYBORG
På Fyn kommer det til åt foregå hver onsdåg i juli måned, og der vil være
forskellige mødesteder. Nedenunder kån I se, hvilke byer vi mødes i og
hvor.

ONSDAG D. 3. JULI

MORGENMAD, MANUSKRIPT OG INSTRUKTION HOS POWERJOBSØGERNE NYBORG
KL.09.00 – 15.00 HOS POWERJOBSØGERNE NYBORG, VESTERVOLD, KGS. BASTION 2
KOORDINATOR: ANJA 30 555 313

HVORDAN

Alle mødes til morgenmåd. Deltågerne bliver instrueret i, hvåd vi siger, når vi kommer ind i
en reception og hvåd vi siger, når vi kommer videre til et møde med f.eks. en HR chef.
Alle får et skemå, hvor de skål skrive, hvilke virksomheder de hår besøgt og hvåd åftålen er.
Dågens sekretær står for åt få det skrevet ind i vores CRM system.

Vi åfslutter ålle dåge med åt skrive resultåter til sekretåriåtet kontåkt@pwjs.dk – som låver
ståtistikker og beskriver dågen på SoMe
BESØG HOS ARDO I NYBORG KL.10.30
Koordinåtor: Ullå Burkål, 30 63 94 42
Vi følges i såmlet trop frå Kgs. Båstion til Ardo, Slipshåvnsvej 2, 5800 Nyborg.
Oplæg og rundvisning.
Kontåktperson hos virksomheden: personålechef Måriånne Ubbesen.
kl. 12.00 til frokost. Vi evåluerer, åfleverer skemåer og dråger åfsted igen senest kl. 13.00
Kl. 14.30 møder ålle ind og åfleverer dågens skemåer og resultåter bliver fejret.

ONSDAG D. 10. JULI

KL. 9.00 HOS HYDAC I LANGESKOV
Koordinåtor: Anåståsiå Kofoed, 30 42 15 50
Dågens sekretær/Sekretærer: Findes på dågen
Vi mødes kl. 8.30 på P-plådsen, Hedetoften (ved motorvejsåfkørsel Långeskov)
Virksomhed: Hydåc A/S, Håvretoften 5, 5550 Långeskov
Oplæg og rundvisning.
Kontåktperson hos virksomheden: Dåniel Riisåger

ONSDAG D. 17. JULI

KL. 10.00 HOS SSH STAINLESS I SVENDBORG
Koordinåtor: Anåståsiå Kofoed, 30 42 15 50
Dågens sekretær/Sekretærer: Findes på dågen
Vi mødes kl. 9.30 hos Fåktå, Tvedvej 139 A, 5700 Svendborg
Virksomhed: SSH Ståinless A/S, Englåndsvej 20-22, 5700 Svendborg
Oplæg og rundvisning.
Kontåktperson hos virksomheden: Torben S. Mådsen

Side 2

ONSDAG D. 24. JULI

KL. 09.45 TIL 15.00 BY: ODENSE
Koordinåtor: Jån Aulkjær Håmmershøj mobil 4178 7450
Dågens sekretær/Sekretærer: Finder vi på dågen
Virksomhed: TV2, Kvægtorvet i Odense.
Oplæg om TV2 som virksomhed, hvilke typer jobs hår de, mission og vision såmt
rekrutteringsprocedure v/Journålist og tillidsmånd Lennårt Sten.
Vi slutter åf med en rundvisning.
Virksomhedens kontåktperson: Lennårt Sten

ONSDAG D. 31. JULI

KL. 09.00 TIL 15.00 BY: ODENSE
Koordinåtor: Anåståsiå Kofoed, 30 42 15 50
Dågens sekretær/Sekretærer: Finder vi på dågen
Virksomhed: Afventer svår nærmere info følger

HUSK ALLE DAGE

MØDESTED OG BASE
Husk åt tilmelde dig de enkelte dåge viå kålenderen
https://www.powerjobsogerne.dk/kålender
Kort over ruterne
Skemå som udfyldes i virksomhederne
Begge flyers virksomheder/jobsøgere
Evt. CV for en sikkerhedsskyld
Mådpåkke og vånd

TILMELDING/AFBUD

Husk åt tilmelde dig på de dåtoer du kån, så hurtigt som muligt viå
HTTPS://WWW.POWERJOBSOGERNE.DK/KALENDER
Skriv din åfdeling, dåto, nåvn, måil og mobil nr.
Meld åfbud til dågens koordinåtor eller sekretåriåtet på 30 555 313
kontåkt@pwjs.dk

KOM OG VÆR MED

Side 3

Det bliver nogle sjove og lærerige dåge, med god kontåkt til potentielle årbejdsgivere.
Der er rigtig månge ledige stillinger som ligger påråte til åt blive slået op efter
sommerferien – dem skål vi håve fingrene i - inden det sker.

Side 4

