
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
kontakt@pwjs.dk  

Program for august hos Powerjobsøgerne Køge 

Mødetid og sted: 
 
Multiklubben 
Karlemosevej 7 
4600 Køge 
 
Mødedag: torsdag kl. 08.45 – 
14.00 
 
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke, drikkevarer og godt humør.  
 
Informationsmøde afholdes torsdage i ulige uger kl. 14.00 – 15.00 
 
Tilmelding til informationsmøde på mail: kontakt@pwjs.dk 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 32 

Torsdag  
6. august 2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 

• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Sonja Soenke Eli Germundsson, 
”Ledighedsstress”  
Få gode, konkrete råd til hvordan du først og fremmest genkender 
symptomerne på ledighedsstress og derefter, hvordan du kommer godt 
igennem det. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
Hav selv mad med. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Walk and talk  
Med udgangspunkt i dagens oplæg giver vi hinanden sparring til 
jobsøgningen. 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 33 

Torsdag 
13. august 2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 
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● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Michael Dupont, ”God kommunikation”  
Information følger. 
 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
Hav selv mad med. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 LinkedIn v/ Jeanette Strøm 
Undervisning i LinkedIn for begyndere og øvede 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Jeanette Strøm 
Tilmelding på kontakt@pwjs.dk  
 

 

UGE 34 

Torsdag 
20. august 2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

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

 
Kl. 9.50 - 10.00 Pause  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Rune Bech Christensen, ”Rekruttering” 
Rune arbejder til dagligt med rekruttering og giver jobsøgere gode råd til, 
hvordan de kommer igennem rekrutteringskonsulentens nåleøje. 
 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
Hav selv mad med. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Walk and talk  
Med udgangspunkt i dagens oplæg giver vi hinanden sparring til 
jobsøgningen. 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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UGE 35 

Torsdag 
27. august 2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

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

 
Kl. 9.50 - 10.00 Pause  

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Karina Andersen, ”Introvert i et ekstrovert 
arbejdsmarked” 
Vi lever i et samfund, hvor det er idealet at være udadvendt, og hvor det 
forventes, at vi er "på". Hvis man siger, man er introvert, lyder det 
nærmest som en diagnose, som betyder, at der skal tages særlige hensyn 
til én. Men hvad vil det egentlig sige at være introvert, og hvordan 
kommer det til udtryk? Hvilke udfordringer og problemer kan det give på 
en arbejdsplads, og hvordan kan man håndtere dem? 

 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
Hav selv mad med. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Walk and talk  
Med udgangspunkt i dagens oplæg giver vi hinanden sparring til 
jobsøgningen. 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Jeanette Strøm 
Tilmelding på kontakt@pwjs.dk 
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