
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsfrederiksberg@gmail.com  

Program for februar hos Powerjobsøgerne Frederiksberg 

Mødetid og sted: 
c/o Søndermarken Natur- og 
Fritidshytte 
Bag Søndermarken 20 
2000 Frederiksberg 
 
Vi mødes onsdag og torsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted torsdage i lige uger fra kl. 14.00 – 15.00 
 
NB! Informationsmøder afholdes pt. online hver onsdag og fredag kl. 
11.00-12.00. Tilmelding ikke nødvendig.  
Se mere på Powerjobsøgerne.dk 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 5 

Onsdag 
3. februar 2021 
 
Klik her for at deltage kl. 
9.00 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Mette Hviied Lauesen, ”Enneagrammet” 
(ONLINE på TEAMS) 
Mette Hvied Lauesen kommer med en hurtig introduktion til 
Enneagrammets ni typer – hvad er de gode til, hvad skal de måske have 
andre til, og hvornår går det galt for dem. Inden vi ses, har du 
forhåbentligt løst lyntesten og har fundet de tre – eller måske en – der 
passer bedst på dig. Bedst – for det vil ikke være perfekt. Måske kan du 
genkende dig selv, din tidligere chef, din ægtefælle eller din skrækkelige 
svoger i det, hun fortæller. Husk, at vi handler ud fra nogen dybtliggende 
motiver og virkelig sjældent for at irritere andre.  
 
Kl. 12.00 – 12.10 Pause 
 
Kl. 12.10 – 13.00 Powersparring 
Vi bruger denne time på at hjælpe hinanden i jobsøgningen.  
 

 

UGE 6 

Onsdag 
10. februar 2021 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

mailto:pjsfrederiksberg@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZlZmNjMzctMGEyYS00YzRlLWE4ODYtZGQzZGY4NGI1ZGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289d72cab-f26c-41c9-b7b0-eac9cf9fd1ad%22%2c%22Oid%22%3a%2279f70e88-2a95-4c35-98b4-ccbb62dd4a87%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZlZmNjMzctMGEyYS00YzRlLWE4ODYtZGQzZGY4NGI1ZGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289d72cab-f26c-41c9-b7b0-eac9cf9fd1ad%22%2c%22Oid%22%3a%2279f70e88-2a95-4c35-98b4-ccbb62dd4a87%22%7d


 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsfrederiksberg@gmail.com  

Klik her for at deltage kl. 
9.00 

• 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Helle Rosendahl, Storytelling Akademiet 
”Stærk storytelling”  (ONLINE på TEAMS) 
I dette oplæg får du værktøjerne til at arbejde med egen fortælling. Helle 
Rosendahl giver et oplæg om storytelling og gennemgår sin metode til at 
arbejde med storytelling som strategisk værktøj. Med afsæt i bogen 
“Storytelling, hvad er din fortælling? Personlig branding reshaped”, hvori 
hun blandt andet spørger en hjerneforsker, hvad der sker i hjernen, når vi 
skaber autentiske fortællinger, og hvordan vi kan bruge det til at skabe 
stærke fortællinger med fokus på vores passion. 

Kl. 12.00 – 12.10 Pause 
 
Kl. 12.10 – 13.00 Powersparring 
Vi bruger denne time på at hjælpe hinanden i jobsøgningen.  
 

 

UGE 7 

Onsdag 
17. februar 2021 
 
Klik her for at deltage kl. 
9.00 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Louise Sverdrup, ”Den målrettede 
Ansøgning og CV”  (ONLINE på TEAMS) 
Louise har udviklet et værktøj til analyse af jobopslaget, så du bliver 
knivskarp til at fokusere din ansøgning og målrette dit CV. Det vil hun 
introducere jer til på dagens powerinspiration. 
 
Kl. 12.00 – 12.10 Pause 
 
Kl. 12.10 – 13.00 Powersparring 
Vi bruger denne time på at hjælpe hinanden i jobsøgningen.  
 

 

UGE 8 
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Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsfrederiksberg@gmail.com  

Onsdag 
24. februar 2021 
 
Klik her for at deltage kl. 
9.00 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Valdemar Jørgensen, ”Sådan brænder du 
igennem skærmen”  (ONLINE på TEAMS) 
Valdemar kommer med tips og tricks til hvordan du brænder igennem 
skærmen hvad enten det er ifm. videopræsentationer eller ved online 
jobsamtalen. Desuden kommer han ind på opmærksomhedspunkter til 
div. online mødeplatforme. 
 
Kl. 12.00 – 12.10 Pause 
 
Kl. 12.10 – 13.00 Powersparring 
Vi bruger denne time på at hjælpe hinanden i jobsøgningen.  
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