
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsbrondby@gmail.com   

Program for Marts 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 mandag i lige uger fra kl. 14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 10 

Tirsdag 
3. marts 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 X-factor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde  
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag 
5. marts 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? 
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Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Peter Rasmussen (People Ressources), 
’Rådgivning om jobsøgning og om at komme videre i arbejdslivet’ 
 
Få hjælp til at opdage dig selv, se nye muligheder og find ud af dine 
spidskompetencer og hvor du gerne vil være – få troen på det – og lykkes 
med at handle på det og komme i mål. 

 
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 11 

Tirsdag 
10. marts 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 
12. marts 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: En fra sekretariatet 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 
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• 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 Powersparring 
Vi går i grupper og giver personlig sparring. Medbring dit helt eget sæt af: 
En jobannonce 
Din ansøgning 
Dit CV 
 
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 12 

Tirsdag 
17. marts 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  
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
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Torsdag 
19. marts 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/ Helle Rosendahl-Andersen (Attenzion 
Leadership, ’Vælg selv din fremtid på jobmarkedet’ 
Lær hvordan du kan tilgå jobmarkedet på alternative måder og få succes. 
 
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 13 

Tirsdag 
24. marts 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 
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Torsdag 
26. marts 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/ Thomas Flindt, ’Arbejdsglæde i 
jobsøgningen’ 
Du bliver inspireret til at gå nye veje og vil bl.a. høre, hvordan man kan 
tænke i og anvende i et opløftende og motiverende sprog. Der vil være 
flere øvelser undervejs, der underbygger det det omtalte. 
 
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 14 

Tirsdag 
31. marts 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 
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Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde  
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
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