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Program for oktober hos Powerjobsøgerne Køge 

Mødetid og sted: 
BB Dans 
Galoche Allé 8 
4600 Køge 
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 
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 
 
OBS! I uge 41 holder vi Powerweek. Det betyder, at alle afdelinger 
holder åbent hus en dag. Der er derfor kun én mødedag i uge 41. Til 
gengæld er man velkommen til at komme til åbent hus i andre afdelinger 
også. Powerweek oversigten kan ses på vores hjemmeside: 
www.powerjobsogerne.dk/kalender  
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 40 

Torsdag 
1. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
Denne dag udgår af ugens program, da vi allerede har mødtes mandag 
og onsdag. 
Fremadrettet mødes vi hver tirsdag og torsdag med undtagelse af uge 
41. Se program for ugen. 

 

UGE 41 

Onsdag 
7. oktober 2020 
 
 

Åbent hus 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
Kl. 10.00 – 10.15  Velkomst og indtjekning 
 
Kl. 10.15 – 11.00  Informationsmøde og Powerjobsøgernes gode råd 
 
Kl. 11.00 – 11.15  Rekruttering Køge Bugt 
 
Kl. 11.15 – 11.30  Pause og jobsøgningsglædekort 
 
Kl. 11.30 – 12.30  ”9 ting du kan gøre for at tiltrække en arbejdsgiver på 
LinkedIn” v/ Eva Sachse, Social Selling Company  
Få de bedste tips til, hvordan du effektivt kan tiltrække det næste job 
gennem LinkedIn 
 
Kl. 12.30 - 13.00  Mød en Powerjobsøger og mulighed for tilmelding 
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UGE 42 

Tirsdag 
13. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi arbejder med vores eget materiale og jobsøgningsproces 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag 
15. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Maja Holmelund Budahl Hansen: “Video 
præsentation: Et billede siger mere en 1000 ord – og en video siger 
mere end 100.000!”   
Det er svært at komme i gang med video i forbindelse med jobsøgning. 
Frygt ikke hjælpen er her. Få konkrete tips til, hvordan du kan optimere 
din jobsøgning med video af Powerjobsøgernes egen Maja, som selv fik 
stor succes med en video ansøgning! 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Introduktion og fif til LinkedIn 
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Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 43 

Tirsdag 
20. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og 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 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

torsdag 
22. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 og vand) 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Rikke Oehlenschläger: “Mindset - 
Inside/out -modellen” 
Rigtig mange er i tvivl om, hvad de vil med deres arbejdsliv. Hvis du ikke 
ved hvad du vil, er det svært at se og tiltrække de rigtige jobmuligheder. 
Med Inside/out – modellen vender vi vrangen ud og finder ud af, hvad 
der er VIGTIGT for dig.  Når du ved, hvad der er vigtigt for dig, både i 
forhold til værdier, styrker og dine kompetencer, vil det være så meget 
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nemmere at fokusere målrettet i jobsøgningen. ”Alle fortjener et godt 
arbejdsliv!” 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com  

 

UGE 44 

Tirsdag 
27. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 LinkedIn v/Michael Oppelstrup 
Undervisning i LinkedIn for begyndere og øvede 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 
29. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 
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● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Claus Klarup: “Ville du ansætte dig selv?” 
Inspiration til hvordan du finder frem til dine kan’er og vil’er. Med den 
viden, hvordan sælger du så dig selv ind i jobbet? 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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