
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsbrondby@gmail.com   

Program for februar 2020 hos Powerjobsøgerne Brøndby 

Mødetid og sted: 
c/o Kulturhuset Kilden 
Nygårds Pl. 31 
2605 Brøndbyvester 
 
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 tirsdag i lige uger fra kl. 14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 06 

Tirsdag 
04. februar 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ ’Pernille From Hansen’, ’jobsøgning når du 
er nyuddannet eller ønsker at skifte branche’ 
Tips og tricks til jobsøgning, når du er nyuddannet eller ønsker et 
brancheskift. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag 
06. februar 2020 

Powerwork 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 

mailto:pjsbrondby@gmail.com
mailto:pjsbrondby@gmail.com
mailto:pjsbrondby@gmail.com
mailto:pjsbrondby@gmail.com
mailto:pjsbrondby@gmail.com
mailto:pjsbrondby@gmail.com


 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsbrondby@gmail.com   

 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 X-factor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
 

 

UGE 07 

Tirsdag 
11. februar 2020 

Powerwork 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
+ LinkedIn undervisning for nye medlemmer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 
13. februar 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
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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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Poul Jeritslev, Motivaco - ’Selvledelse og 
selvmotivation’ 
Du får værktøjer til at lede dig selv, få struktur i din hverdag som 
jobsøgende og til at fastholde motivationen til en effektiv jobsøgning 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 08 

Tirsdag 
18. februar 2020 

Powerwork 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde 
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Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag 
20. februar 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Lene Ørnstrøm, ’Brancheskift og 
opkvalificering’ 
Præsentation af et nyt rekrutteringskoncept, hvor Lene bruger sit 
netværk aktivt i forhold til at matche kandidater med virksomheder. 
 
Vær klar på en meget konkret jobsøgningsdag…  
NB!! Medbring dit CV i papirform 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 09 

Tirsdag 
25. februar 2020 

Powerwork 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 
27. februar 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: En fra Sekretariatet 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Stylecoach Gitte M, ’Udstråling, selvtilid og 
power’ 
Tøj er en del af dit personlige udtryk. Det tøj du vælger, fortæller mere 
om dig, end du tror. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan du klæder dig. 
Efter foredraget ved du bl.a.: 

• At tøj er en stor del at din personlighed 

• Det rigtige outfit kan få dig til at stråle 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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