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pjsfredericia@gmail.com  

Program for december hos Powerjobsøgerne Fredericia 

Mødetid og sted: 

Det Bruunske Pakhus 
Kirkestræde 3 
7000 Fredericia 
 
Vi mødes mandag og onsdag 
fra kl. 09:00 – 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. 
 
Tilmelding på mail: pjsfredericia@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 49 

Onsdag 

03.12.2020 

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. 13.00 – 14.00 Informationsmøde v/ Torben Lorentsen 
Tilmelding på pjsfredericia@gmail.com  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

 

UGE 50 

Mandag 

7.12.2020 

Powerinspiration 
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 Foredrag v/Adal Faragalla, ”Det svære opkald” 
Hvordan etableres det svære første opkald/kontakt til 
drømmevirksomheden. Foredraget indeholder løbende øvelser / 
workshop for hvordan du kontakter virksomheden. 
 
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 

Opstartsmøde for nye medlemmer 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

Onsdag 
9.12.2020 

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 
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Dagens resultater og tak for i dag 

 

 

UGE 51 

Mandag 

14.12.2020 

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/Else Bie fra BIE Happy, ”Se dig fra din 
bedste side” 
Hvad er dit selvværd og hvordan plejer du det?  
 
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 
Evaluering og tak for i dag 
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Onsdag 
16.12.2020 

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 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 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning og rigtig god jul        

 

Kl. 13.00 – 14.00 Informationsmøde v/ Torben Lorentsen 

Tilmelding på pjsfredericia@gmail.com 

 

mailto:pjsfredericia@gmail.com
mailto:pjsfredericia@gmail.com

