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Program for december 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 
 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 49 

Onsdag d. 2. december 2020 Powerinspiration 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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/René Tvile, ”LinkedIn og jobsøgning” 
Om LinkedIn, og om hvordan man kan optimere sin profil og udbygge sit 
netværk gennem LinkedIn samt om jobsøgning via LinkedIn.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 50 

Mandag d. 7. december 
2020 

Kampagnedag 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde for nye medlemmer 
Tilmelding på mail: pjsbrondby@gmail.com 
 

Onsdag d.9. december 2020 Powerinspiration 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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/ Mette Hvied Lauesen, ”Motivation og 
værdier” 

● Om motivation generelt – herunder forskellige modeller og 

måder at anskue motivation 

● Øvelser – både enkeltvis og to og to, hvor fokus vil være på 

afklaring af egen motivation og at sætte ord på det 

● Hvad kan I bruge denne viden til fremadrettet 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 
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● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 51 

Mandag d. 14. december 
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 

• Administration 

• Drift 

• HR/Event 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
I fokusgrupper arbejder vi med relevante emner for vores jobsøgning 
eller du arbejder selvstændigt med egne ansøgninger mv. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Onsdag d. 16. december 
2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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/ Steen Kræmer Rasmussen, ”Hit med 
jobbet”  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag inden juleferie 
 

 

Vi ses i det nye år som er mandag d. 4.1.2021. Vi glæder os til at se dig. 
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