
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsbrondby@gmail.com   

Program for september hos Powerjobsøgerne Brøndby 

Mødetid og sted: 
c/o Kulturhuset Brønden 
Brøndbystrand Centrum 60 
2660 Brøndby Strand 
 
Vi mødes mandag og onsdag 
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 
 
OBS! Intet informationsmøde i uge 36 
 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 36 

Onsdag 
2. september 2020 

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/ Heidi Wassini, ”3 hårde sandheder om 
rekrutteringsprocessen - og hvad du gør ved det” 
Bliv klogere på rekrutteringsprocessen – og på hvordan du selv kan 
påvirke den. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
  

 

UGE 37 

Mandag 
7. september 2020 

Powerwork 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 
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• 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 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Onsdag 
9. september 2020 

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/ Martin Haaning, ”Sådan lander du det 
næste job” 

• Hvordan får du kontaktpersoner og HR folk til at huske dit navn?   

• Hvordan skriver du det målrettede CV? 

• Hvordan svarer du på de svære spg til samtalen?  

• Hvordan holder du humøret oppe og undgår at blive doven?   
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 38 

Mandag 
14. september 2020 

Powerwork 
Facilitator: Jeanette Strøm 
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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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/Jeanette Strøm 
Tilmelding op pjsbrondby@gmail.com 
 

Onsdag 
16. september 2020 

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/ Rikke Berg, ”Coaching” 
Information følger 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 39 

Mandag 
21. september 2020 

Powerwork 
Facilitator: Jeanette Strøm 

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


 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsbrondby@gmail.com   

 
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 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Onsdag 
23. september 2020 

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/ Ditte Lindqvist, ”Bevar din gode energi 
Ditte giver inspiration til, hvordan du kan fastholde dig selv i at bevare 
din gode energi, når du har svært ved at motivere dig selv til at holde 
humøret og strukturen intakt i jobansøgningsjunglen.  
Du lærer at få øje på dine uhensigtsmæssige tanker og får værktøjer til at 
finde frem til, hvad du kan gøre for at motivere dig selv til at holde modet 
oppe og slippe dit stress, 
Du kan læse mere om Ditte på hendes hjemmesider: 
https://www.facebook.com/DitteLindqvist.dk/  
http://www.dittelindqvist.dk  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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UGE 40 

Mandag 
28. september 2020 

Powerwork 
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 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/Jeanette Strøm 
Tilmelding op pjsbrondby@gmail.com 
 

Onsdag 
30. september 2020 

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/ Sys Vecht, ’Sådan bliver du effektiv på 
LinkedIn’ 
Vil du gerne blive bedre til at bruge LinkedIn aktivt i din jobsøgning? Og 
har du måske lidt svært ved at finde ud af, hvordan du kommer i gang? 
Der er hjælp at hente, når Sys Vecht gæster os. Her vil hun både komme 
ind på, hvordan man opbygger en professionel profil, men også på 
hvordan man finder inspiration til at skrive opslag. 
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Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med egne materialer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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