PROGRAM FOR KOLDING JANUAR 2019
MØDESTED

AMU syd
C.F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

TID

Kl. 08.45 - 14.00 tirsdage og torsdage
Infomøder finder sted torsdage i lige uger kl. 14.00.
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com
(vær opmærksom på at der kan forekomme lang svar tid)

MEDBRING

Bærbar computer (hvis muligt), madpakke (mad kan købes i kantinen) og god energi ☺

TIRSDAG D.
8. JANUAR

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
● Gennemgang af dagens program
● 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 Oplæg ved Steen Kræmer Rasmussen. Forfatter til den jobsøgendes ’bibel’:
”Hit med jobbet.”
Steen kunne tale i 6 timer om hvad vi jobsøgende skal gøre for at lande drømmejobbet, men
har lovet at korte talen ned til 2 timer. Så mød op med spidset blyant og sug til dig fra en af
tidens førende eksperter inden for jobsøgning.
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også
mulighed for at købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
TORSDAG D.
10. JANUAR

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• 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.
KL. 14.00 - 15.00 INFORMATIONSMØDE
TIRSDAG D.
15. JANUAR

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●
●
●
●

Gennemgang af dagens program
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 Hands on oplæg med tips og tricks til LinkeIin ved LinkedIn specialist
Giovanni Niese, JOBLINKER DANMARK. Giovanni har lovet at lave en workshop, hvor han vil
præsentere os for værktøjer og teknikker ift., hvordan vi anvender LinkedIn til at sælge os som
jobsøgere. Hvordan får vi LinkedIn algoritmer til at arbejde i vores favør.
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også
mulighed for at købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TORSDAG D.
17. JANUAR

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
Velkommen til alle nye medlemmer
X-Factor
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.
TIRSDAG D.
22. JANUAR

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• 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 ”Kom ud over rampen” – Peptalk/workshop i kropsprog, præsentationsteknik
og storytelling ved performancecoach og ekspert i kropssprog, Gitte Lindholt.
Lær at styrke dit kropssprog og præsentationsteknik, så du bliver bedre til at sælge dig selv.
Teknikker du med fordel kan anvende til jobsamtalen eller din jobsøgning generelt.
På workshoppen får du konkrete værktøjer til bedre at kunne præsentere dig selv. Gennem
praktiske drama- og skuespiløvelser arbejdes der bl.a. med nærvær, status og autenticitet.
Derudover får du storytellingteknikker- og pitchteknikker til at skabe de gode fortællinger, som
virker, og som gør, at du brænder igennem og skiller dig ud.
Gitte Lindholt er performancecoach og har 10 års erfaring som karrierekonsulent. Hun er
oprindelig cand. Mag. i teatervidenskab, har instrueret over 20 teaterforestillinger, optrådt på
Mungo Park Kolding og seneste Ekstern Lektor ved SDU, Odense.
Læs mere på: www.gittelindholt.dk
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også
mulighed for at købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.
TORSDAG D.
24. JANUAR

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• 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.
Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde
TIRSDAG D.
29. JANUAR

OPSTART V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• 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 Bo Bjørvik fra 2Bconnect, producent af video og TV reklamer, vil gennem
workshop guide os med tips og trix gennem processen at lave en god film på telefonen til
personlig branding. Bo har mange års erfaring med idéudvikling og fremstilling af reklamefilm
og undervisning i samme. Det er vigtigt at alle møder op med en fuldt opladet telefon med
masser af plads. Det er en forudsætning for at få noget ud af workshoppen, at alle på forhånd
har set en kort film om emnet. Link kommer senere.
Kl.12.00 – 12.30 Frokost (du er velkommen til at medbringe en madpakke - der er også
mulighed for at købe frokost til billige priser i kantinen).
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialet fra dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TORSDAG D.
31. JANUAR

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
Velkommen til alle nye medlemmer
• Gennemgang af dagens program
• 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.

AFVIGELSER KAN FOREKOMME I FORHOLD TIL OVENSTÅENDE PROGRAM.
HOLD ØJE MED NÆSTE MÅNEDS PROGRAM PÅ AFDELINGENS HJEMMESIDE:
HTTPS://WWW.POWERJOBSOGERNE.DK/AFDELINGER/POWERJOBSOGERNE-KOLDING/

