
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for januar måned hos Powerjobsøgerne i Køge  
Mødetid og sted: 
Nylandsvej 185 (Søparken) 
4600 Køge 
  
 
Vi mødes tirsdag og torsdag fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
 

Til aktive medlemmer: 
Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
Medbring madpakke og godt humør.  
 
Til nye medlemmer: 
Informationsmøder finder sted torsdag i ulige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
”Vi tager forbehold for ændringer” 

 

UGE 2   

Tirsdag d. 7. januar Powerwork  
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsntationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powersparring.  
Alle medbringer et matchende sæt af CV, ansøgning og jobopslag. Der 
arbejdes i mindre grupper, så alle får sparring på deres jobsøgning.  
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 Vi arbejder videre med at rette ansøgninger og CV til.    
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

Torsdag d. 9 januar 
 
 

Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed 
      
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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
      
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork :   
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
 
Kl.12.00-12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30-13.50 X-factor  
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Tilmeld dig vores informationsmøde 
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Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen og kommer med konkret 
sparring til denne. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 

      

Uge 3 

Tirsdag d. 14. januar Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed 
      
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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00.  Pernille From Hansen: “Den målrettede ansøgning” 
foredrag om at udnytte sine talenter og målrette sin ansøgning. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 

Kl. 12.30-14.00 Vi giver hinanden sparring i jobsøgningen.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning. 

Torsdag d.16. januar 
  

Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
      
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, vand). 
 
Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork 
Vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 
● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    
 
Kl. 12.30 - 13.50 Powerwork og LinkedIn 
Vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 
● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Maja 
 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com 

 

 

UGE 4 

Tirsdag d. 21. januar Powerinspiration 
Facilitator: Anja Kofoed 
 
Kl. 09.00 - 11.00 : Virksomhedsbesøg Dana Lim, adresse: Københavnsvej 220, 
4600 Køge. Her skal vi hører om virksomhedens historie og deres måde at 
rekruttere nye kollegaer på. Besøget foregår sammen med Claus Birch HR-
koordinator hos Danalim.  
 
Kl.11.30 – 12.00 Frokostpause  
 
kl 12.00-12.50 Generalforsamling  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år  
4. Godkendelse af det reviderede regnskab  
5. Fastsættelse af kontingent for indbetalingsperioderne frem til næste 
ordinære generalforsamling.  
6. Valg a. Formand b. Næstformand  
7. Valg af 3-5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Antallet af 
bestyrelsesmedlemmer, som kan vælges på generalforsamlingen, afhænger af 
antallet af stemmeberettigede medlemmer på datoen for 
generalforsamlingens afholdelse. Der kan således alene vælges mere end 3 
øvrige bestyrelsesmedlemmer, såfremt antallet af medlemmer overstiger 50. 
8. Indkomne forslag fra medlemmerne  
9. Eventuelt 
 
Kl. 13.00 – 14.00  Anette Bodam fra Lederne afholder workshop i 
præsentation af elevatortalen.  
 

Torsdag d. 23. januar Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed 

      

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00  Vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: 

● Administration 
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● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  

Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

      

UGE 5 

Tirsdag d. 28. januar Powerinspiration 
Facilitator:  Anja Kofoed 
      

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00 foredrag v /SEEK’N Speak : “Kom forrest i jobkøen med 
VideoCV” -  

Dagen kommer til at byde på et foredrag omkring brugen af video i ens 
jobsøgning, nogle helt konkrete øvelser som skal være med til at gøre det 
mindre skræmmende at gå på video, tips til video-pitch, samt mulighed for 
at lave et videoCV, der efterfølgende kan bruges aktivt i jobsøgningen. 
 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50 Workshop i video CV. Vi arbejder videre med de øvelser vi får 
af SEEK’N SPEAK.  
 
kl. 13.50-14.00 Evaluering på dagen og tak for i dag.  
      
 

Torsdag d. 30. januar Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed 

 

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, vand). 
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Kl. 10.00 - 12.00 vi arbejder i grupperne og introducerer nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    

Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
Kl. 14.00-15.00 Powerinformationsmøde v/Maja 
 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com 

      

 


