
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
kontakt@pwjs.dk 

Program for juli måned hos Powerjobsøgerne Fredericia 

Mødetid og sted: 
 
Fredericia Sundhedshus 
Dronningensgade 97 
7000 Fredericia 
 
Vi mødes mandag og onsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00 
 
Informationsmøde: onsdage 
i ulige uger kl. 13.00 – 13.45 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke, drikkevarer og godt humør. Grundet Covid19 
serverer vi ikke kaffe eller te i en periode. 
 
Tilmelding på mail: kontakt@pwjs.dk 
 
Da vi har begrænsede pladser, skal der foretages en tilmelding på direkte 
mail til facilitator. Herefter vil du få en bekræftelse, hvis der er plads til 
dig. Du må ikke møde op, før du har fået denne bekræftelse. Du vil få 
besked, om du kan møde op eller ej, senest dagen i forvejen. 
 
Ved dårligt vejr kan udendørs aktiviteter blive aflyst. Hvis du er tilmeldt, 
vil du få direkte besked herom. 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 28 

Mandag  
6. juli 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
 
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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Gitte M 
Udstråling, selvtillid og power: Sådan finder du din personlige stil 
En helt ny forståelse for, hvad tøj gør ved dig og dine omgivelser. 
Hvis du gik og troede, at tøj…. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Evaluering af Gittes oplæg  
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Onsdag 
8. juli 2020 

Jobværksted 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
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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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Jobværksted 
I fokus grupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
I fokus grupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

 

UGE 29 

Mandag 
13. juli 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
 
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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Bo Nielsen, ”Tanketerapi” 
Selvhjælp til din angst – f.eks. jobsamtale, at ringe ud osv.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Onsdag 
15. juli 2020 

Jobværksted 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 
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● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Jobværksted 
I fokus grupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 X-factor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 13.45 Informationsmøde v/ Britta Heydt Olesen 
Tilmelding på kontakt@pwjs.dk  
 

 

UGE 30 

Mandag 
20. juli 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
 
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 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Anastasia Kofoed, ”xx” 
Information følger 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Onsdag 
22 juli 2020 

Jobværksted 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
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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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Jobværksted 
I fokus grupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
+ LinkedIn undervisning for nye medlemmer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

 

UGE 31 

Mandag 
27 juli 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Britta Heydt Olesen 
 
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 (som medbringes selv pga. Corona) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Verica Jelaca, ”xx” 

● Master i Ledelsespsykologi.  
● Positiv energi selv når det ser sortest ud 
● Oplæg om Handlekraft og integritet 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Onsdag 
29 juli 2020 

Powerwork 
Facilitator:Britta Heydt Olesen 
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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  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Jobværksted eller Walk and Tal 
I fokus grupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Husk selv at have medbragt frokost og drikkevarer. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 13.45 Informationsmøde v/ Britta Heydt Olesen 
Tilmelding på kontakt@pwjs.dk  
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