
PROGRAM FOR FEBRUAR 2018 

MØDESTED 
 

Snorresgade 15, Kbh S 

TID 
 

Kl. 9.00 til kl. 15.30 

MEDBRING 
 

Bærbar computer, madpakke og god energi ☺ 
 

TIRSDAG  6 

FEBRUAR 
 

Kl. 09.00 - 09.45 Informationsmøde for nye medlemmer 

Kl. 09.00 - 09.45 Morgenmøde 

• Power præsentation  
• Den gode historie 
• Hvem har brug for hjælp til en konkret ansøgning, CV, 

kommende jobsamtale mm. 

Kl. 09.45 - 10.00 Kaffepause 

Kl. 10.00 - 12.30 Powerwork i grupperne 

• Salg/Marketing - HR/Event –  Administration/Drift  

Kl. 12.30 - 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 - 14.30 Powerinspiration ved Susanne Vænggaard 

• Chefens tips og tricks til jobsøgningen herunder 

• Kompetence CV 

• Kronologisk CV 

• Den synlige faglighed 

• Floskler og det autentiske sprog i ansøgningen 

Se evt.  https://www.linkedin.com/in/susanne-vænggaard-708b4915/ 

 
Kl. 14.30 - 15.00 Opfølgning på powerinspiration 

• Sparring og forankring af inspiration 

Kl. 15.00 - 15.30 Fortsat sparring og aktiv jobsøgning 

Kl. 15.30  Afrunding 

 

TIRSDAG 13 

FEBRUAR 
 

Kl. 09.00 - 09.45 Informationsmøde for nye medlemmer 

Kl. 09.00 - 09.45 Morgenmøde 

• Power præsentation  
• Den gode historie 
• Hvem har brug for hjælp til en konkret ansøgning, CV, 

kommende jobsamtale mm. 

Kl. 09.45 - 10.00 Kaffepause 

Kl. 10.00 - 12.30 Powerwork i grupperne 

• Salg/Marketing - HR/Event –  Administration/Drift  

Kl. 12.30 - 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 - 14.30 Powerinspiration ved Nikolai Bendix  

Video ansøgning 

https://www.linkedin.com/in/susanne-v%C3%A6nggaard-708b4915/


“Bliver du også nervøs foran kameraet, så frygt ej. Vi guider dig 
gennem og viser dig does & dont´s “ 

Se evt. www.seeknspeak.dk 

Kl. 14.30 - 15.00 Opfølgning på powerinspiration 

• Sparring og forankring af inspiration 

Kl. 15.00 - 15.30 Fortsat sparring og aktiv jobsøgning 

Kl. 15.30  Afrunding 

TIRSDAG 20 

FEBRUAR 
 

Kl. 09.00 - 09.45 Informationsmøde for nye medlemmer 

Kl. 09.00 - 09.45 Morgenmøde 

• Power præsentation  
• Den gode historie 
• Hvem har brug for hjælp til en konkret ansøgning, CV, 

kommende jobsamtale mm. 

Kl. 09.45 - 10.00 Kaffepause 

Kl. 10.00 - 12.00 Powerinspiration med Karina Borgen Larsen PlayApply  

“Video jobansøgnings database” 

Karina afholder oplæg for samarbejdspartnere og udbrede kendskabet til PLAYapply, 

hvor de laver videoer til sociale medier også jobmæssigt. 

Kl. 12.30 - 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 - 14.30 Powerwork i grupperne 

• Salg/Marketing - HR/Event –  Administration/Drift  

Kl. 14.30 - 15.00 Opfølgning på powerinspiration 

• Sparring og forankring af inspiration 

Kl. 15.00 - 15.30 Fortsat sparring og aktiv jobsøgning 

Kl. 15.30  Afrunding 

 

TIRSDAG 

27 

FEBRUAR  

 
Powerweek – Åbent Hus hos Powerjobsøgerne i uge 9 

Tilmelding sker via vores kalender https://www.powerjobsogerne.dk/kalender  

Tidsplan for alle dage: 

Kl.09.30 – 09.45 indtjekning  

Kl.09.45 – 10.45 1. oplæg: Poweroplæg (se program) 

Kl.10.45 – 11.00 Pause 

Kl.11.00 – 12.00 2. oplæg: Ekstern oplægsholder (se program) 

Kl.12.00 – 12.30 Du er velkommen til at blive og networke med de andre 
deltagere 

http://www.seeknspeak.dk/
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender


 

Mandag d. 26. februar kl. 09.30 – 12.30  

Powerjobsøgerne Frederiksberg 
H.C. Ørstedsvej 28, 1879 Frederiksberg 

1. Vejen til drømmejobbet v/stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard 

Wilsly. Malene fortæller om dengang hun var jobsøger – opturene og 

nedturene samt, hvordan hun blev god til at søge job, og pludselig kunne 

vælge mellem fire stillinger.  

I dag lever Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos 

Powerjobsøgerne. 

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

 

2. Få en skarp LinkedIn profil – som bliver set v/Lars Ginderskov 

udviklingschef og facilitator hos Powerjobsøgerne samt specialist i 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/larsginderskov/  

- Har du en LinkedIn profil? 

- Bliver du kontaktet af arbejdsgivere via LinkedIn? 

- Forstår du at bruge den korrekt? 

Glæd dig til en inspirerende workshop med konkrete værktøjer. Det er en fordel at 

have en bærbar PC med. 

 

Tirsdag d. 27. februar kl.09.30 til 12.30  

Powerjobsøgerne A-Powerteam Bryggen 

c/o FTFa Snorregade 15, 1. sal (Lokale Tokyo) 2300 København S 

1. Brug dit netværk i din jobsøgning v/Udviklingschef og facilitator hos 

Powerjobsøgerne Lars Ginderskov Lars giver gode råd til, hvordan du med 

fordel kan bruge dit fysiske netværk, samt det på de sociale medier i din 

jobsøgning. Han fortæller også om det du kan forvente, hvis du tilmelder 

dig et jobsøgningsnetværk som Powerjobsøgerne, samt hvad netværket 

forventer af dig. 

 

2. Sådan bliver du skarp i din Jobsamtale v/Anne Marie Valentin Anne 

Marie Valentin fra http://www.intojob.dk er en garvet foredragsholder og 

karriere-rådgiver. Hun vil give os en kærlig opsang, og inspirere os, så vi 

bliver mere skarpe på jobsamtalen.  

Marie Valentin vil komme ind på: 

- Hvad du skal fokusere på til jobsamtalen? 

- Hvordan du skal gøre det 

Det ikke er så svært som vi tror! 

https://www.linkedin.com/in/larsginderskov/
http://www.intojob.dk/


 

 

Tirsdag d. 27. februar kl.09.30 til 12.30  

Powerjobsøgerne Køge  
OBS! Powerweek – Åbent hus I Køge afholdes hos Theilgaards torv 6 – ”Den hvide by”, 4600 Køge 

(Powerjobsøgerne Køge holder til dagligt til hos D Sundt, Galoche Allé 9, 1. Sal, 4600 Køge) 

1. Vejen til drømmejobbet v/stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard 

Wilsly. Malene fortæller om dengang hun var jobsøger – opturene og 

nedturene samt, hvordan hun blev god til at søge job, og pludselig kunne 

vælge mellem fire stillinger.  

I dag lever Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos 

Powerjobsøgerne. 

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

 

2. Få en skarp LinkedIn profil – som bliver set v/Finn Larsen fra Receptor  

- Har du en LinkedIn profil? 

- Bliver du kontaktet af arbejdsgivere via LinkedIn? 

- Forstår du at bruge den korrekt? 

Glæd dig til en inspirerende workshop med konkrete værktøjer. Det er en fordel at 

have en bærbar PC med. 

 

Onsdag d. 28. februar kl.09.30 – 12.30  

Powerjobsøgerne Rødovre 
Højnæsvej 73, 2610 Rødovre 

1. Vejen til drømmejobbet v/stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard 

Wilsly. Malene fortæller om dengang hun var jobsøger – opturene og 

nedturene samt, hvordan hun blev god til at søge job, og pludselig kunne 

vælge mellem fire stillinger.  

I dag lever Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos 

Powerjobsøgerne. 

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

 

2. Bliv inspireret til hvordan du bruger video i din jobsøgning v/Nikolai 

Bendix fra SEEKNSPEAK  

- Hvordan bruger virksomhederne video i deres rekruttering? 
- Hvad skal du sige? 
- Hvordan gør du? 
- Hvordan gør du det bedst? 
- Hvordan sætter du din video i spil 



 

Torsdag d. 1. marts kl.09.30 – 12.30  

Powerjobsøgerne Ballerup,  
Brydehusvej 30, 1.tv, 2750 Ballerup 

1. Brug dit netværk i din jobsøgning v/Udviklingschef og facilitator hos 

Powerjobsøgerne Lars Ginderskov Lars giver gode råd til, hvordan du med 

fordel kan bruge dit fysiske netværk, samt det på de sociale medier i din 

jobsøgning. Han fortæller også om det du kan forvente, hvis du tilmelder 

dig et jobsøgningsnetværk som Powerjobsøgerne, samt hvad netværket 

forventer af dig. 

 

2. Revolutioner din jobsøgning og dit personlige brand v/Ricky Nielsen 

Ricki Nielsen er en af Danmarks dygtigste jobsøgningseksperter. Han giver dig 

effektive værktøjer og simple strategier til bl.a. at: 

- Ringe på stillingsopslaget og stille de rigtige spørgsmål, som ikke spilder 
arbejdsgiverens tid 

- Skabe et resultatorienteret CV og en fremadrettet ansøgning, der får dig til 
samtale 

- Få kontrol over jobsamtalen og vise gennemslagskraft 
       

 

 


