
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for september 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 36 

Tirsdag  
d.3.september 

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 Linkedin undervisning for nye medlemmer. Vi gennemgår 
hvordan du bruger Linkedin i din jobsøgning og hvorfor det er vigtigt at være 
aktiv. Vi har “hands on” efter oplægget, så man får mulighed for at (op)rette 
sin profil. 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.30 Økonomi i dagligdagen v/Jan Milo. Jan fra Helhedsplanen i 
Køge, kommer og fortæller om muligheden for at få gratis hjælp til 
økonomien. Det er også muligt at booke et personligt møde med Jan, som 
medlem af Powerjobsøgerne. 
 

 

UGE 36 

Torsdag 
 d.5.september 

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 (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. 12.30-13.50 X-factor, vi hjælper en udvalgt kollega videre i sin jobsøgning.  

mailto:pjsballerup@gmail.com


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 

 

 

 

 

UGE 37 

Tirsdag 
 d.10.september Powerweek – Åbent Hus hos Powerjobsøgerne i uge 37 

Køge er lukket denne dag. Du er velkommen til at møde op i Ballerup eller 
Brøndby.  

Tilmelding sker via vores kalender 
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender 
 

 

UGE 37 

Torsdag 
d.12.september Powerweek – Åbent Hus hos Powerjobsøgerne i uge 37 

 Se program samt tilmelding sker via vores kalender 
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender 

 

 

 

UGE 38 

Tirsdag  
d.17.september 

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 Hansen  
“Uopfordret ansøgninger”. 
 Pernille giver gode gode råd til hvordan man skriver uopfordret 
ansøgninger.  
             
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 38 

Torsdag 
d.19.september 

Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed  

https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.powerjobsogerne.dk/kalender


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

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.   

 

 

 

 

 

 

UGE 39 

Tirsdag 
 d.24.september 

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 Powersparring. Alle medbringer et printet matchende 
sæt af: CV, ansøgning og jobopslag.              
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi har ”hands on” efter vores sparring til cv og ansøgning.  

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning. 

Kl 14-15.00 INFORMATIONSMØDE V/ANJA  

 

UGE 39 

Torsdag 
d.26.september 

Vi mødes i Brøndby i dag og tager på jobmesse hos Dekra, mødetiden er 
8.45-14.00 
Se adresse på hjemmesiden.  

 


