
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjskoge@gmail.com  

Program for november hos Powerjobsøgerne Køge 

Mødetid og sted: 
BB Dans 
Galoche Allé 8, 1.sal 
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 
 
Tilmeldingen til informationsmøde på mail: pjskoge@gmail.com  
 
OBS! Da vi har begrænsede pladser grundet Covid19 er tilmelding fra 
gang til gang påkrævet. Tilmelding skal foretages på vores hjemmeside: 
www.powerjobsogerne.dk/kalender  
Klik ind på de dage, du vil deltage og tryk ’Tilmeld’ i bunden af siden. 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 45 

Tirsdag 
3. november 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 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag 
5. november 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Michael Oppelstrup 
 
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 (kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Morten Schebye, ”Hvad bremser dig i din 
jobsøgning? Og hvordan får du sat dig selv bedst i spil?” 
Som jobsøgende får du skabt en bevidsthed om, hvorfor din jobsøgning 
ikke giver de resultater, du ønsker. Du vil få en viden om de mentale 
mekanismer, der bestemmer, hvad du handler på eller netop ikke 
handler på. Du vil finde vej ind til din ægte passion, og du vil få afdækket, 
hvad det er, der stopper dig i at forfølge den. Få indsigt til konkrete 
handlinger til forandringer, så du kan gå ud og gøre det, der giver mening 
for dig 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde 
Introduktion til Powerjobsøgerne til kommende nye medlemmer. 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com  

 

UGE 46 

Tirsdag 
10. november 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 
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Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag 
12. november 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/Heidi Wassini, “3 hårde sandheder om 
rekrutteringsprocessen” 
Et blik bag facaden 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 47 

Tirsdag 
17. november 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 
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● Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag 
19. november 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/Helle Alsted: ”Ledighedsstress” 
Helle har skrevet bogen “Bliv mental stærk som ledig”. Bogen handler 
om, hvordan man undgår ledighedsstress, ensomhed og mistrivsel i sin 
jobsøgningsperiode, så man bliver fit for fight til at søge jobs 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde 
Introduktion til Powerjobsøgerne til kommende nye medlemmer. 
Tilmelding på pjskoge@gmail.com  

 

UGE 48 

Tirsdag 
24. november 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? 
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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 
26. november 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/ Jens Hausgaard, ”En recruiters tips/tricks” 
Hvordan og hvorfor virksomheder bruger rekrutteringsbureauer? 
Hvordan fungerer rekrutteringsbureauer bag facaden? Er der forskel på 
dem? Search, Selection, Headhunting - hvad er forskellen? 
Hvad man som jobsøger kan gøre, for at blive “opdaget” samt hvordan 
man kan komme igennem nåleøjet hos en rekrutteringskonsulent 
 
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 
Evaluering og tak for i dag 
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