
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for februar måned hos Powerjobsøgerne i Køge  
Mødetid og sted: 
Søparkens fælleshus 
Nylandsvej 185  
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 6   

Tirsdag d. 4. februar 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 Vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 12.00-12.30 Frokost  
 
Kl. 12.30 – 13.50 X-factor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

Torsdag d. 6. februar 
 
 

Powerinspiration 
Facilitator:  Anja Kofoed 
     
Kl.9.00– 12.00 oplæg v/Michael Groser: Er du for lækker eller for latterlig. 
Undervisning i Enneagrammet og hvordan du kan bruge det både i din 
jobsøgning men også som personlig udvikling. Vi laver nogle øvelser undervejs 
og der vil være en kort pause.  
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

 

 

 

 

Uge 7 

Tirsdag d. 11. februar 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 

● 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 

Torsdag d.13. februar 
  

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 Vi giver hinanden sparring i jobsøgningen.  
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50 foredrag v /Claus Klarup - Karriererådgivning 
“Ville du ansætte dig selv?” 

- har du styr på HVAD du er og HVEM du er? 
- er du i stand til at formidle det så det giver mening? 
 
Et foredrag der giver dig inputs og værktøjer, som kan gøre dig i stand 
til at kommunikere tydeligere i jagten på dit næste job. Jobsøgning er 
kommunikation og der skal være sammenhæng mellem spørgsmål og svar. 
 
kl. 13.50-14.00 Evaluering på dagen og tak for i dag.  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

 
Kl. 14.00-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com 

 

 

UGE 8 

Tirsdag d. 18. februar 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 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.11.00 – 12.00 Linkedin undervisning efter behov/ Anja Kofoed  

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  

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

Torsdag d. 20. februar 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-virksomhedsbesøg  v/ Mike Bolvig - Profa Group 

Mike kommer og giver os et indblik i virksomhedens kultur og værdier 
samt deres måde at rekruttere nye kollegaer på. (ProfaGroup A/S er en 

moderne og dynamisk installations- og ingeniørvirksomhed) 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

UGE 9 

Tirsdag d. 25. februar 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  
Vi arbejder videre i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
 

Torsdag d. 27. februar Powerinspiration 
Facilitator:  Anja Kofoed 
      
Kl. 09.30 – 12.00 Næstved Jobmesse 
Herlufsholm Idrætscenter  
 
KL. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Anja Kofoed 
Tilmelding på e-mail til pjskoge@gmail.com 

      

 


