
 

Program for november måned hos Powerjobsøgerne i Brøndby  
Mødetid og sted:  
Søndre Ringvej 55 

2605 Brøndby 
 
Dekra har sponsoreret vores 
lokaler.  
  
Vi mødes tirsdage og torsdage 
fra Kl.08.45 - 14.00  
  
  

Medbring PC eller tablet hvis muligt.  
  
Du kan købe mad i kantinen eller medbringe madpakke.  
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i lige uger fra kl.14.00 – 15.00 

 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com   

 
Vi tager forbehold for ændringer 

  
Uge 45 

Tirsdag d. 5. 
november 

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 arbejdsgrupperne: 

● 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. 7. 
november 

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 - 10.00 Pause (kaffe, te og vand).   



 

Kl. 10-12 Oplæg Kristian Jensen v/ Det gode job 
Til dagens Powerinspiration får vi besøg af Kristian Jensen, som vil fortælle om, 
hvordan man ringer til en virksomhed omkring et jobopslag, samt hvordan man 
booker og bruger kaffemøder. 
 
Kl. 12 -12.30 Frokostpause 
 
Kl. 12.30 - 13.50: X-factor  
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen.  

 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 

  
Uge 46 

Tirsdag d. 12. 
november 

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 arbejdsgrupperne: 
● Administration  
●Networking og marketing   
●HR & Event   
●Drift 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50   
Undervisning i LinkedIn for nye medlemmer 

  
 Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 
Kl.14.00-15.00 Informationsmøde for alle nye nysgerrige jobsøgere 

Torsdag d. 14. 
november 

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 - 10.00 Pause (kaffe, te og vand).   

 



 

Kl. 10.00 – 12.00 Powerinspiration v/ Jesper Dalhus, Jemac Kommunikation 
Jesper Dalhus kommer denne dag til at fokusere på at skabe god kemi til en 
samtale. Et af hans værktøjer er f.eks. spejling, som handler om, hvordan det, at 
spejle samtalepartnerens kropssprog kan give god kemi. Han vil ydermere også 
komme ind på EFU modellen (egenskaber – fordele – udbytte) og oplægget vil 
indeholde små øvelser undervejs. 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause   

 
kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter med workshoppen 
   
Kl.13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.   

  

  
Uge 47 

Tirsdag d. 19. november 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 arbejdsgrupperne  
●     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. 21. november  POWERINSPIRATION  
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly   

 
 Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:   
● Vi træner personlige præsentationer  
● Del de gode historier fra obsøgningen   
● Har du brug for hjælp til noget?  

 
Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te og vand).   

 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerinspiration v/ Susanne Vænggaard, SEIA 

• TIPS OG TRICKS FRA CHEFEN  
• Forberedelsen er essentiel 
• De forskellige typer CV 
• Hotspot 
• Dine faglige kompetencer 
• Pral og pladder i ansøgningen 
• Vær tro mod dig selv 

• Jobsamtalen og meget mere 🙂 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause   

 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter med workshoppen   

 
Kl.13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.   

 
  



 

Uge 48 
Tirsdag d. 26. 
november 

 
OBS! Vi er i 
lokale 16 v. 
Kirkebjerg Alle 

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 arbejdsgrupperne:    

● 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  

 
Kl.14.00-15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere 

Torsdag d. 28. 
november 

 
OBS! Vi er i 
lokale 16 v. 
Kirkebjerg Alle 

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 Speedrecruiting v/ Michael Lunderskov og Gitte Voss fra 
Speedrecruiters 
Lær om hvad der er trendy inden for jobsøgning og rekruttering lige nu, når Gitte 
og Michael kommer på besøg fra Speedrecruiting. De har specialiseret sig i 
virtuelle interviews, som gør det muligt for alle kandidater hurtigt og nemt kan 
søge et specifikt job uden at skulle bruge timer på at skrive ansøgning og tilrette 
CV. 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter med workshoppen  



 

 
Kl. 13.50 - 14.00 
Dagens resultater og afslutning  

  

 


