
 

 

Program for januar måned hos Powerjobsøgerne Kolding 

Mødetid og sted: 
AMU syd  
C.F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding  
 
Vi mødes tirsdage og torsdage 

Kl. 08.45 - 14.00  

Medbring gerne skriveblok, PC eller tablet. 
 

Du kan købe mad i kantinen eller medbringe madpakke. 
 

Infomøder finder sted tirsdage i lige uger kl. 13.00-14.00. 
 

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

 

UGE 02 

Tirsdag d. 
07.01.20 

Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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, og introducerer nye i grupperne: 

• Administration 
• Networking og marketing  
• HR & Event  
• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 X-factor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i deres jobsøgning 

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Powerinformationsmøde 
I lokale C8 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com  

Torsdag 
d.09.01.20 

Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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 Foredrag v/ Jette Ditlev 
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https://www.linkedin.com/in/jette-ditlev-6875a11/ 
Overskrifterne for indholdet i oplægget er 
• Hvad er netværk egentlig for noget? 
• Hvad er udbytte – og hvornår har jeg fået udbytte af mit netværk? 
• Hvordan kan jeg – rent praktisk – opbygge et netværk? 
• Hvordan får jeg mit netværk ”i spil”? 
• Refleksion og ”hva’ så efter i dag?” 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 

Kl. 13.50 - 14.00  
Evaluering og afslutning  

 

UGE 03 

Tirsdag d. 
14.01.20 

Powerwork 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 

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, og introducerer nye i grupperne: 

• Administration 
• Networking og marketing  
• HR & Event  
• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 LinkedIn undervisning 

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning 

Torsdag 
d.16.01.20 

Powerinspiration 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 

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) 
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Kl. 10.00 - 12.00 foredrag v/ Angela B. Hasbo 
• Coaching 
• Udfordringer som jobsøger 
• Emneagram - test 
• Læsning 
 

 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    
 

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 
 

Kl. 13.50 - 14.00  
Evaluering og afslutning 

 
UGE 04 

Tirsdag d. 
21.01.20 

Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 

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 – 11.30 Generalforsamling  

Kl. 11.30 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30).  

Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge, og introducerer nye i grupperne: 

• Administration 
• Networking og marketing  
• HR & Event  
• Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 
Kl. 13.00 – 14.00 
I lokale C8 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com 
   

Torsdag 
d.23.01.20 

Powerinspiration 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 

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, vand) 
 

Kl. 10.00 - 12.00 Foredrag v/Christina Bonita 
https://www.linkedin.com/in/christinabonita/ 

• Sårbar power > Vend det til din styrke 
• Lær at stå fast ved sig selv 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokost    
 

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens oplæg, 
eller vi giver hinanden sparring efter behov. 
 

Kl. 13.50 - 14.00  
Evaluering og afslutning  

 

 

 

 

 

 

 

UGE 05 

Tirsdag d. 
28.01.20 

Powerwork 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 

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 – 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00 og 12.30) 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge, og introducerer nye i grupperne: 
• Administration 
• Networking og marketing  
• HR & Event  
• Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning 

Torsdag d. 
30.01.20 

Powerinspiration 

Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 

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 Foredrag v/ Mogens Kyed: 
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https://www.linkedin.com/in/mogens-kyed-a1099b21/  
• Selvtillid og selvværd i jobsøgning 
• Hvordan håndterer man et eller gentagne afslag 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokost    
 

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens 
oplæg, eller vi giver hinanden sparring efter behov. 
 

Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning  

Fredag d. 
31.01.20 

Jobdating 
 
Kl. 10.00 - 12.00 Jobdating hos Kolding Jobcenter 
Dieselvej 6, 6000 Kolding 
 
Jobdating mellem virksomheder, der søger medarbejdere og arbejdssøgende. Vi 
deltager for at sælge netværket til ledige og virksomheder.  
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