
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsfredericia@gmail.com  

Program for februar hos Powerjobsøgerne Fredericia 

Mødetid og sted: 
Fredericia Sundhedshus 
Dronningensgade 97 
7000 Fredericia 
 
Vi mødes mandag og tirsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i lige uger fra kl. 14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsfredericia@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 6 

Tirsdag 
4. februar 2020 

Kick Off 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 
Kick Off 
Powerjobsøgerne starter afdeling i Fredericia – vær med fra start. På 
vores Kick Off dag får du en masse inspiration til din jobsøgning, du 
møder andre Powerjobsøgere og får information om netværket. 
 
Kl. 10.00 – 10.15 Kaffesnak og networking 
Mød op i god tid og få en snak med de andre fremmødte samt 
medlemmer af de eksisterende afdelinger 
 
Kl. 10.15 – 10.20 Dagens program v/ Malene Gregaard Wilsly 
 
Kl. 10.20 – 10.30 Velkommen v/ Jobcenterchef Sanela Ljeskovica 
 
Kl. 10.30 – 11.30 ”Vejen til drømmejobbet” v/ Malene Gregaard Wilsly 
Hør Malenes og Powerjobsøgernes historie og få nogle værktøjer med 
hjem. Du bliver klogere på, hvordan du kan få glæde af netværket. 
 
Kl. 11.30 – 11.45 Kaffepause 
 
Kl. 11.45 – 12.45 ”De ti bud” v/ Powerjobsøgerne 
Powerjobsøgerne giver dig nogle nyttige råd til, hvordan din jobsøgning 
kan blive mere effektiv og struktureret. 
 
Kl. 12.45 – 13.00 Afslutning 
Her er der mulighed for at tilmelde sig jobsøgningsnetværket 
Powerjobsøgerne – hvis du synes det lyder som noget for dig. 
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UGE 7 

Mandag 
10. februar 2020 

Start op dag 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 
Velkomstmøde hvor vi lærer hinanden at kende 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Oprettelse af nye medlemmer på intranettet og de 
sociale medier. Arbejde med de personlige profiler. Profilbilleder kan vi 
hjælpe hinanden med at tage. Husk at medbringe en bærbar PC, hvis 
muligt. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Gennemgang af arbejdsgrupper og CRM system (alle får 
oplæring) 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Tirsdag 
11. februar 2020 

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 Inspiration v/ Erhvervscoach Jesper Dalhus 
Sælg dig selv! https://jemac.dk/ 

• Giv arbejdsgiveren en bedre forståelse for dine kompetencer 

• Kom ud over rampen 

• Drag nytte af salgspsykologi i din kommunikation 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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UGE 8 

Mandag 
17. februar 2020 

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 Inspiration v/ Stresscoach Helene Krogsgaard Hansen  
http://care4yourmind.dk/helene-krogsgaard-hansen  
Kom tilbage i topform! 

• Få styr på nerverne og kropssproget til jobsamtalen… 

• Få hjælp til at komme dig helt efter stress… 

• Få de mentale redskaber til brug fra dag ét… 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Tirsdag 
18. februar 2020 

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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Vi får besøg af Powerjobsøgere fra andre afdelinger, 
som hjælper med oplæring i arbejdsgrupper 

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
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Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere 
Tilmelding på e-mail pjsfredericia@gmail.com  

 

 

 

UGE 9 

Mandag 
24. februar 2020 

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 Inspiration v/ Malene Gregaard Wilsly stifter af 
Powerjobsøgerne – Sælg dig selv! 
Når du søger job, skal du forberede dig til ”et salg” – Hvilket produkt 
sælger du? Hvem er målgruppen? Hvilke salgskanaler skal du bruge? Osv. 
Glæd dig til en spændende og inspirerende dag, hvor du med sikkerhed 
vil få et andet syn på jobsøgningen og brugbare værktøjer. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Tirsdag 
25. februar 2020 

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

• Administration 

• Networking og marketing 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
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