
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Program for december 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 tirsdage i ulige uger fra  
kl.14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com  
 

 

 
UGE 49 

Tirsdag d. 3 december 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. 10.15– 12.15 Power Sparring " Alle medbringer et eksemplar af deres CV, 
ansøgning og en matchende jobannonce. Vi arbejder med sparring og 
feedback til hinanden. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 5 december Powerwork 
Facilitator: Anja Kofoed   

 

Afdelingen er lukket, på grund af Julefrokost i Rødovre fra kl. 13-19 

Alle aktive medlemmer er inviteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGE 50 
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Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Tirsdag d. 10 december Powerwork og velkomstmøde for nye indmeldte medlemmer.  
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. 10.00 - 12.00 vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 11-12.00 LinkedIn undervisning for nye medlemmer.  

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 12 
december 

 
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 Poweroplæg 
“Kompetenceafklarings muligheder” v/ Karen Skipper 
Karen Skipper er karrierevejleder på voksenuddannelse på kursuscenteret ved 
Køge Handelsskole. Hun vil give input til kursus muligheder på Køge 
handelsskole, og trække på sin store erfaring med karrierevejledning både af 
kursister og studerende.    
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Evaluering og afslutning 

 

Uge 51 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

Mandag d. 16 december 
 
 

 
Fyraftens gløgg i Rødovre fra kl. 16 - 18 
for aktive medlemmer. 

 

UGE 51 

Tirsdag d. 17. december 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 Poweroplæg  
“Rekruttering og sparring, den gode rekrutteringsproces” v/ Lise Lindvig. 
Lise har mange års erfaring som leder og har herigennem opnået en solid 
erfaring med at afdække og udvikle menneskers kompetencer, faglige såvel 
som personlige. Hun har undervisningserfaring og har faciliteret mange møder 
og processer herunder konflikt samtaler i grupper. 
 
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.  
 
Kl. 13.50 - 14.00 Evaluering og afslutning 
 

Torsdag d. 19 
december 

Powerwork og Juleafslutning 
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. 10.00 - 12.00 Vi arbejder i grupperne. 

Kl 12.00-15.00 Julefrokost og juleafslutning.  

Glædelig Jul & Godt Nytår 

Vi ses d. 7. januar 2020 
      

 

 

 



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjskoge@gmail.com 

 

 


