
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for oktober hos Powerjobsøgerne i Køge (Nb. Vi tager forbehold for ændringer) 
Mødetid og sted: 
Søparkens fælleshus 
Nylandsvej 185, 
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 torsdag i ulige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
 

Husk Fest for fyrede d. 29. oktober  
Du skal tilmelde dig via Jobindex (spørg evt. din facilitator) 
 

 

UGE 40 

Tirsdag d. 1.oktober 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 din jobsøgning? 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.15 – 12.15 Jan Mølgaard Ønsker er at give medarbejderne mere 
selvtillid og bedre livskvalitet - men det kan også være med til at knytte 
medarbejderne tættere til virksomheden. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Linkedin undervisning samt vi hjælper hinanden med 
sparring i jobsøgningen.   
 

 

UGE 40 

torsdag d.3.oktober 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 -Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
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Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

kl. 12.00-12.30 Frokost 
kl.12.30-13.30 X-faktor, vi hjælper en kollega videre i jobsøgningen.  
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.   

  

 

 

 

 

UGE 41 

Tirsdag d. 8.oktober  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. 10.15 – 12.15 vi øver jobsamtalen, og giver hinanden sparring til 
jobsøgningen.  
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl. 12.30-14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

Torsdag d. 10.oktober  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.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    
Kl.12.30 – 13.50 vi fortsætter i grupperne 
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 42 

Tirsdag d.15 oktober  Powerinspiration 
Facilitator: Ann G.Pedersen 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

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

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand). 
Kl. 10.15 – 12.15 Powersparring, alle medbringer et matchende sæt af 
jobopslag, cv og ansøgning.  
Kl 12.15-13.00 Frokost 
Kl 13-14.00 Sparring til jobsøgningen.  

Torsdag d. 17.oktober  Powerwork  
Facilitator: Ann G.Pedersen 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

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

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 - 12.00 vi arbejder i grupperne.  
Nye medlemmer opretter profil.   

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    
Kl.12.30 – 13.50 vi fortsætter i grupperne / LinkedIn-undervisning for nye 
medlemmer.  
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

 

 

 

 

 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

UGE 43 

Tirsdag d.22.oktober  
Powerwork 
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 

 
 

● Har du brug for hjælp til jobsøgningen 

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 - 12.00 vi arbejder i grupperne.  
Nye medlemmer opretter profil.   

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl. 12.30-13.30 Vi får besøg af Anders Andersen Rengøring, som fortæller 
om virksomheden samt mulighederne for job.  
 

 

Torsdag d.24.oktober.  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 jobsøgningen?  

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand). 
Kl. 10.00 – 12.00 Karen Skipper er Karrierevejleder på voksenuddannelse på 
kursuscenteret ved Køge Handelsskole. Hun vil give input til kursus 
muligheder på Køge handelsskole, og trække på sit store erfaring med 
karrierevejledning både af kursister og studerende.    
  

Kl. 12.00-12.30 Frokost 
Kl.12.30 – 13.50 vi fortsætter i grupperne 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Kl. 14-15.00 Powerinformationsmøde v/Anja 
tilmelding på pjskoge@gmail.com 

 

UGE 44 

Tirsdag d. 29.oktober  Fest For Fyrede 
Se program under POWERNEWs på hjemmesiden. 

https://www.powerjobsogerne.dk/powernews/item/invitation-til-fest-for-fyrede
https://www.powerjobsogerne.dk/powernews/item/invitation-til-fest-for-fyrede


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Yderligere information for medlemmer kommer på mail forud for eventen. 
 

Torsdag d. 31.oktober  
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

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

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
Kl. 10.00 - 12.00 vi arbejder i grupperne.  
Nye medlemmer opretter profil.   

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    
Kl.12.30 – 13.50 vi fortsætter i grupperne 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

 


