
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

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

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
 Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted torsdage i ulige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
 

 

UGE 23 

Tirsdag d. 4. juni Powerinspiration / Åbent hus- alle er velkomne 
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 Oplæg ved Claus Klarup 
          Motivation i jobsøgningen 
 
          Claus Klarup er selvstændig karrierekonsulent og arbejder med personlig 
          rådgivning, sparring og coaching til medarbejdere og ledere i forbindelse  
          med karriere- og jobskifte. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

 

UGE 23 

Torsdag d. 6. juni 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 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  

mailto:pjsballerup@gmail.com


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 

 

UGE 24 

Tirsdag d. 11. juni 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 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 

 

UGE 24 

Torsdag d. 13. juni 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 til 12.00 Oplæg ved Karen Margrethe Skipper 
            Videreuddannelse og karriereskift som jobsøger 
 
            Karen Skipper er Karrierevejleder på voksenuddannelse på  
            kursuscenteret ved Køge Handelsskole. Hun vil give input til  
            kursusmuligheder på Køge handelsskole, og trække på sin store  
            erfaring med karrierevejledning både af kursister og studerende. 
 
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. 
 

 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

 

UGE 25 

Tirsdag d. 18. juni 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 til 12.00 Oplæg ved Pernille From 
            Opbygning af CV 
 
            Pernille From er selvstændig jobkonsulent, og arbejder med personlig  
            afklaring og målretning i jobsøgningen, både i CV og i ansøgning.  
            Pernille har holdt oplæg i flere af vores afdelinger, og kommer med  
            nogle rigtig gode pointer. 
 
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. 

 

 
 

 

UGE 25 

Torsdag d. 20. juni 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 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

UGE 26 

Tirsdag d. 25. juni 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 til 12.00 Oplæg ved Ditte Lindqvist 
            Energi i jobsøgningen 
 
            Ditte Lindqvist er udviklingsmentor, hypnoseterapeut & tidligere 
            erhvervsleder, kommer og giver inspiration til hvordan du kan fastholde 
            dig selv i at bevare din gode energi, få øje på dine uhensigtsmæssige  
            tanker. 
 
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. 

 

 
 

 

UGE 26 

Torsdag d. 27. juni 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 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja  
 
Tilmelding på Pjskoge@gmail.com 

 


