
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

Program for December måned hos Powerjobsøgerne i Brøndby 
Mødetid og sted: 
Søndre Ringvej 55 
2605 Brøndby 
  
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 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 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 49  

Tirsdag d. 3. december 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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
      
Kl. 10.00 – 13.50 Hoffice v/ Malene 
 (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).   
En effektiv metode til struktureret jobsøgning. Vi arbejder i intervaller af 45 
min. Vi sætter mål og sparrer med hinanden. 
Husk PC (mangler du en, kan du låne) og overvej hvilke opgaver du vil bruge 
din tid på. 
 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.   
 

 

Torsdag d. 5. december LUKKET 
 
Julefrokost – Nærmere information følger… 
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGE 50 

Tirsdag d. 10. december Powerwork 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
      
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork 
 (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi arbejder videre, hvor vi slap i 
forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.   
 
Kl. 14.00-15.00 Powerinformationsmøde v/Malene Gregaard Wilsly 
 
Tilmelding på Pjsbrondby@gmail.com 
 

Torsdag d.12. 
december 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00. foredrag v / Pernille From Hansen:  
Uopfordrede ansøgninger  
Inspiration til metode til præsentation og dialog ifm. uopfordrede 
ansøgninger. 
      
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-14.00 X-faktor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen. 

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning. 

 

 

 

UGE 51 

Tirsdag d. 17. december Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail 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, vand). 
 
Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork 
Vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne.  
 
LinkedIn undervisning for interesserede v/Malene  
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 19. 
december 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00 foredrag v / Lene Fischermann:  

‘TRÆT AF AFSLAG – VEJEN TIL JOBSAMTALEN’  

Kender du det at: 

Du har skrevet et hav af ansøgninger, men er ikke kommet til samtale? 

eller Du sidder alene og får ikke skrevet de ansøgninger, du havde planlagt? 

Du får inspiration til: 

● At jonglere rundt i at skrive bagud- og fremadrettet 
● At vise hvad og hvem du er frem for at fortælle det 
● At strukturere din jobsøgning 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi arbejder med det personlige CV og giver hinanden sparring. 
 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsbrondby@gmail.com 

Kl.13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.       

 

Uge 52+1 

Tirsdag d. 24. december 
t.o.m. torsdag d. 2. 
januar 2020 

 
LUKKET - JULEFERIE 
 

      

 


