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Program for november hos Powerjobsøgerne Fredericia 

Mødetid og sted: 
 
Frivilligcenter 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 – 13.45 
 
Tilmelding på mail: pjsfredericia@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 45 

Mandag 
2/11 - 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Heidi Møller, professionel walker 
Efter Heidis oplæg tager vi en ’walk and talk’ – så husk de gode gåsko. 
 
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 

Onsdag 
4/11 - 2020 

Kampagnedag 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
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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. 13.00 –13.45 Informationsmøde v/ Torben Lorentsen 
Tilmelding på pjsfredericia@gmail.com  

 

UGE 46 

Mandag 
9/11 - 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Janne Primdahl, ”CV og ansøgning” 
 
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 

Onsdag 
11/11 - 2020 

Kampagnedag 
Facilitator: Torben Lorentsen 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 
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● 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 
 

 

UGE 47 

Mandag 
16/11 - 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Valdemar Jørgensen, ”Video i 
jobsøgningen” 
Hvordan kan man bruge video i ansøgningen? Videosamtalen – hvordan? 
 
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 

Onsdag 
18/11 -2020 

Kampagnedag 
Facilitator: Torben Lorentsen 
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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 (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. 13.00 –13.45 Informationsmøde v/ Torben Lorentsen 
Tilmelding på pjsfredericia@gmail.com  

 

UGE 48 

Mandag 
23/11 - 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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Gitte M, stylecoach, ”Sådan klæder du dig 
til udstråling, selvtillid og power” 
Tøj handler om følelser, og dit tøjvalg, siger noget om hvem du er. Bliv 
inspireret, mere modig og klar til at kaste dig ud i udfordringer, du ellers 
ikke ville turde. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
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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 

Onsdag 
25/11 - 2020 

Kampagnedag 
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 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 
 

 

UGE 49 

Mandag 
30/11 - 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 og vand) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ René Høegh Pedersen, ”Kropssprog og 
personlighed” 
René har hr-supporten.dk og fortæller lidt om kropssprog og 
personlighed i jobsøgningen. Derudover kommer han ind på CV, 
ansøgning og jobsamtalen.  
 
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 
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