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Program for oktober hos Powerjobsøgerne Fredericia 

Mødetid og sted: 
Frivilligcentret Fredericia, 
Vendersgade 63 
7000 Fredericia 
 
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 onsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 14.00 
 
OBS! I uge 41 holder vi Powerweek. Det betyder, at alle afdelinger 
holder åbent hus en dag. Der er derfor kun én mødedag i uge 41. Til 
gengæld er man velkommen til at komme til åbent hus i andre afdelinger 
også. Powerweek oversigten kan ses på vores hjemmeside: 
www.powerjobsogerne.dk/kalender  
 
Tilmelding på mail: pjsfredericia@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 41 – POWERWEEK – åbent hus 

Onsdag 
7. oktober 2020 

Powerweek 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst og indtjekning 
 
Kl. 10.15 – 11.15 Informationsmøde og gode råd fra Powerjobsøgerne 
 
Kl. 11.15 – 11.30 Pause 
 
Kl. 11.30 – 12.30 Foredragsholder Torben Lorentsen med foredraget 
”Fra passion til drømmejob – find din passion” 
Du vil få indsigt i hvorfor din passion og personlighed har så stor 
betydning for dit job, såvel ansøgningsprocessen, jobsamtalen som 
udlevelsen af dit drømmejob. 
Viden er faktisk den mindste del af dine vigtige kompetencer til dit 
drømmejob. 
 
Læs evt. mere om Torben her: https://www.torbenlorentsen.dk/ 
 
Kl. 12.30 – 13.00 Mød en Powerjobsøger og mulighed for tilmelding 
 
Vi glæder os til at se dig igen ☺ 
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UGE 42 

Mandag 
12. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Torben Lorentsen, ”CV og ansøgning” 
Ud fra Steen Kræmers metode, vil Torben fortælle de vigtigste pointer, 
der få dig til samtale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i dag 
 

Onsdag 
14. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i dag 
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UGE 43 

Mandag 
19. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Informationsmøde v/ Torben Lorentsen 
Tilmelding på pjsfredericia@gmail.com 

Onsdag 
21. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Gitte Langkilde, ”Personlig branding i din 
jobsøgning – på den gæve måde” 
http://gittelangkilde.dk/  
https://www.linkedin.com/in/gitte-langkilde/ 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
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I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i dag 
 

 

UGE 44 

Mandag 
26. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Anne Visby - Inspirerende foredrag om de 
menneskelige aspekter i jobsøgningslivet 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i dag 
 

Onsdag 
28. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og tak for i  
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