
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

Program for januar måned hos Powerjobsøgerne i Brøndby  
Mødetid og sted: 
Nærmere adresse følger 
 
  
 
Vi mødes tirsdag og torsdag fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
 Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i lige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail:pjsbrondby@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

 

UGE 2 

Tirsdag d. 7. januar Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 

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 Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
 
Kl. 12.00-12.30 Frokostpause 
 
Kl. 13.50 – 14.00 X-faktor: Vi hjælper en udvalgt kollega videre i 
jobsøgningen   
 
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Malene Gregaard Wilsly 
 
Tilmelding på Pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag d. 9. januar Powerinspiration 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
      
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).  
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Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

 
Kl.10.00 – 12.00 foredrag v / Philip Risvad, Seeknspeak/FacetheMarket:  
Kom forrest i jobkøen med VideoCV 

● 59% af arbejdsgiverne foretrækker at se en video frem for at læse 
en tekst 

● 80% af jobsøgere der bruger video, får flere jobtilbud     

Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-14.00  
Vi giver hinanden sparring i jobsøgningen.  

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning. 

 

UGE 3 

Tirsdag d. 14. januar Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 

      

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 - 12.00 Powerwork 
Vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 16. januar Powerinspiration 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

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



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 13.30 incl. frokost foredrag v / Per Rasmussen,  Business 
Improviser - Systemisk Life Coach - Project Mentor – hos JustDo! 

”FRYGTER DU JOBSAMTALEN?” 

Lær at få mere ro og overskud under stress. Gennem praktiske øvelser 
arbejder vi med hjernens måde at reagere i uforberedte og ukomfortable 
situationer. 

Du skal være indstillet på: 

·      At grine rigtig meget 

·        At udfordre dig selv 

·      At opdage nye sider af dig selv 

Kom og brug 3 sjove og lærerige timer sammen med andre jobsøgende. 

  

Kl.11.30 – 12.00 Frokostpause  
 
Kl.13.30 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

      

 

UGE 4 

Tirsdag d. 21. januar Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 

      

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 - 12.00  

Vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 - 14.00  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

Dagens resultater og afslutning 
 
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Malene Gregaard Wilsly 
 
Tilmelding på pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag d. 23. januar Powerinspiration 
Facilitator:  Malene Gregaard Wilsly 
 

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 foredrag v / Fabiola Christensen - Coach og ekspert i 
personlig branding:  
Har du nogensinde tænkt, om det du laver er godt nok? 
Kommer du ud over rampen med dine ideer - eller holder frygten for ikke at 
være god nok dig tilbage? 
 
Så glæd dig til at høre Fabiola fortælle om hvordan du kan brande sig selv til 
at gøre en positiv forandring i dit liv og i din jobsøgning 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi giver hinanden sparring til jobsøgningen.  
 
kl. 13.50-14.00  
Evaluering på dagen og tak for for i dag.  
 

 

UGE 5 

Tirsdag d.28. januar Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly  

 

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 - 12.00  
vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
LinkedIn undervisning for nye medlemmer v/ Malene Gregaard Wilsly  
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

 

Torsdag d. 30. januar Powerinspiration 
Facilitator:  Malene Gregaard Wilsly 
 

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 oplæg v / Bibi Støvring, HR Promoter:  
Sådan målretter du din jobsøgning 
 
Få ideer til hvordan du målretter dit CV og ansøgning. Med en baggrund som 
rekrutteringskonsulent og karriererådgiver kommer Bibi med hendes 
synspunkt på, hvad der virker for at lykkes i jobsøgningen. 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi giver hinanden sparring til jobsøgningen.  
 
kl. 13.50-14.00  
Evaluering på dagen og tak for for i dag.  
 
 

  

 

 


