PROGRAM BALLERUP JANUAR 2019
MØDESTED

Adresse:

Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

TID

Kl. 08.45 til kl. 14.00

MEDBRING

Bærbar computer, madpakke og god energi☺

TIR D. 8. JANUAR

POWERWORK
Facilitator: Anja.
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen
Power præsentation
Den gode historie i jobsøgningen.
Hvem har brug for hjælp

Kl,9.50-10.00 Pause og networking

Kl. 10:00 - 12:00 Velkomst og opstartsmøde for alle 😊

Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 - 13:50 Der arbejdes i Netværk/Marketing - HR/Event - Administration
Kl. 13:50 – 14:00 Dagens resultater og afslutning

TORSDAG D. 10
JANUAR

POWERINSPRATION
Facilitator: Anja
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen

-

Power præsentation

-

Den gode historie i jobsøgningen.

-

Hvem har brug for hjælp

Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg ved: Urs Nielsen - Arbejdsglæde i jobsøgning.
Hvordan identificerer jeg drømmejobbet og hvad skal jeg bruge resten til?.

Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 – 14:00 Opsamling og evaluering af dagen

TIRSDAG D. 15.
JANUAR

POWERWORK OG INFORMATIONSMØDE
FACILITATOR: ANJA.

Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen

-

Power præsentation

-

Den gode historie i jobsøgningen.

-

Hvem har brug for hjælp

Kl.9.50-10.00 Pause og networking
kl.10.00-11.00 Generalforsamling
Kl. 11:00 – 12:00 Informationsmøde for interesserede
Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 - 13:50 Der arbejdes i Netværk/Marketing - HR/Event - Administration
Kl. 13:50 – 14:00 Dagens resultater og afslutning

Side 2

TORSDAG D. 17.
JANUAR

POWERINSPIRATION
Facilitator:
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen

-

Power præsentation

-

Den gode historie i jobsøgningen.

-

Hvem har brug for hjælp

Kl.9.50-10.00 Pause og networking
Kl. 10.00 – 12.00. Power Sparring:
Alle medbringer et sæt med en jobannonce, en ansøgning og et CV
Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 – 14:00 Opsamling og evaluering af dagen

.

TIRSDAG D.22.
JANUAR

POWERWORK
Facilitator: Anja.
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen

-

Power præsentation

-

Den gode historie i jobsøgningen.

-

Hvem har brug for hjælp

Kl.9.50-10.00 Pause og networking
Kl. 10:00 - 12:00 Velkomst og opstartsmøde
Kl. 10:00 – 12:00 Der arbejdes i Netværk/Marketing - HR/Event - Administration
Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 - 13:50 Der arbejdes i Netværk/Marketing - HR/Event - Administration
Kl. 13:50 – 14:00 Dagens resultater og afslutning

Side 3

TORSDAG D. 24.
JANUAR

POWERINSPIRATION
Facilitator:
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
-

Præsentation af dagen

-

Power præsentation

-

Den gode historie i jobsøgningen.

-

Hvem har brug for hjælp

Kl.9.50-10.00 Pause og networking
Kl. 10.00 – 12.00. oplæg ved Camilla Lærkesen – - LinkedIn.
LinkedIn er en fantastisk platform for videndeling, netværk og jobsøgning. Hvis man bruger den. Det
kan der komme mange spændende oplevelser, kontakt og opgaver ud af. Dem har Camilla Lærkesen
fået mange af gennem LinkedIn efterhånden. Hun holder foredrag om personlighedstyper og
kommunikation med udgangspunkt i introverte og ekstroverte. Hun har blandt andet en workshop i
networking for introverte, hvor hun underviser i at netværke efter sin type.
På denne workshop gennemgår vi blandt andet:
- hvordan man netværker efter sin type
- hvordan man sparker gang i sin LinkedIn-profil
- hvordan man laver nyt indhold til sin LinkedIn-profil, som andre kan få gavn af
- hvordan man skaber sin egen professionelle og personlige stemme på LinkedIn
- hvordan man konverterer et online netværk til et fysisk kaffemøde
- do's and don'ts på LinkedIn
Camilla er retoriker fra Københavns Universitet og master- og teamcoach fra Mindjuice Academy. Hun
evner at anskueliggøre det uoverskuelige, give konkrete råd samt et skud inspiration og hverdagsmod
til at netværke på nye måder.

Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 – 14:00 Opsamling og evaluering af dagen

Side 4

TIRSDAG D. 29.
JANUAR

POWERWORK OG INFORMATIONSMØDE
FACILITATOR: ANJA
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
- Præsentation af dagen
- Power præsentation
- Den gode historie i jobsøgningen.
- Hvem har brug for hjælp
Kl.9.50-10.00 Pause og networking
Kl. 10:00 - 12:00 Der arbejdes i Netværk/Marketing - HR/Event - Administration
Kl. 11:00 – 12:00 Informationsmøde for interesserede
Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 - 13:50 Malene Gregaard Wilsy underviser i Linkedin.
Kl. 13:50 – 14:00 Dagens resultater og afslutning

TORSDAG D. 31.
JANUAR

POWERINSPIRATION
Facilitator:
Morgenmøde Kl. 09:00 – 9:50
- Præsentation af dagen
- Power præsentation
- Den gode historie i jobsøgningen.
- Hvem har brug for hjælp
Kl. 9.50-10.00 Pause og networking
Kl. 10.00 – 12.00. Ricki Nielsen – Flere jobsamtaler? – Ja tak!.
Vil du gerne have praktiske eksempler på, hvordan du skal arbejde med din jobsøgning, så du ikke
spilder din tid, og kommer til flere jobsamtaler? Så kom til Ricki’s oplæg, hvor du lærer at:
• Ringe på stillingsopslaget og stille de rigtige spørgsmål, som ikke spilder arbejdsgiverens tid
• Skabe et resultatorienteret CV og en fremadrettet ansøgning, der får dig til samtale
• og meget, meget mere…
Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan andre har haft succes i deres jobsøgning, hvad markedet
efterspørger af en jobsøger, og hvordan jobsøgningen ser ud gennem rekrutteringspersonens
øjne. Oplægget afholdes af jobsøgningsekspert Ricki Nielsen, som løbende indsamler viden gennem sit
store rekrutteringsnetværk og de tusindvis af jobsøgende, han møder hvert år.
Medbring et relevant stillingsopslag og 2 kopier af dit CV på papir til workshoppen.
Kl. 12:00 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 – 14:00 Opsamling og evaluering af dagen

Side 5

Side 6

