Program for november hos Powerjobsøgerne Køge
Mødetid og sted:
BB Dans
Galoche Allé 8
4600 Køge

Medbring PC eller tablet hvis muligt
Medbring madpakke og godt humør.
Informationsmøder finder sted torsdage i ulige uger fra kl. 14.00 – 15.00

Vi mødes tirsdag og torsdag
fra kl. 08.45 – 14.00

Tilmelding på mail: pjskoge@gmail.com
(NB! Vi tager forbehold for ændringer)

UGE 49
Tirsdag
1. december 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 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder

Torsdag
3. december 2020

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag
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)

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

Kl. 10.00 – 12.00 Ansøgning/CV workshop
Ved gennemgang af ansøgning/CV på storskærm får alle personlig
feedback og forslag til evt. forbedringer. Alle medbringer PC, så der
efterfølgende kan arbejdes selvstændigt. Medbring også gerne materiale
i print.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge
● Administration
● HR og event
● Drift
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 50
Tirsdag
8. december 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 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder
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

Torsdag
10. december 2020

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag
Powerinspiration
Facilitator: Michael Oppelstrup
Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
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 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand)
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Michael Casparij, ”Sæt dit talent i spil”
Hvordan kan vi udnytte vores talentpotentiale bedre? Hvordan kan vi øge
vores motivation og drive samt undgå at tabe energi?
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge
● Administration
● HR og event
● Drift
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag
UGE 51
Tirsdag
15. december 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/Michelle Opiola, ”Pitch din ansøgning Hvordan du skriver dig til jobsamtalen”
1. Pitch din ansøgning ud fra et stillingsopslag
2. Hvordan kan du opbygge din ansøgning ud fra Pitchen?
3. Hvordan kan du være med til at styre jobsamtalens dialog ud
fra Pitchen?
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge
● Administration

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

●
●

HR og event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag
Torsdag
17. december 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
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 52
Tirsdag
22. december 2020

Juleferie - I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår!
Vi glæder os til at se jer igen den 5. januar

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjskoge@gmail.com

