
 

  
 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

Program for februar måned hos Powerjobsøgerne i Kolding 
Mødested og tid 
AMU syd  
C.F. Tietgens Vej 6, 
6000 Kolding  
 
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. 
 
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com  
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 
UGE 6 

Tirsdag d. 04.02.20 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. 11.45 og 12.15).  

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 – 14 Powerinformationsmøde for interesserede jobsøgere, i lokale C8 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 

Torsdag d.06.02.20 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 Poweroplæg v/ Heidi Møller fra “Gå mig glad”. 
https://www.linkedin.com/in/heidi-moeller-gaamigglad/ 

- Gåture 
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- Networking 
- Forbered jer på en gåtur udenfor 

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 

 
UGE 7 

Tirsdag d.11.02.20 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. 11.45 og 12.15).  

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.13.02.20 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 Poweroplæg v/Nidal Seide, ”Træerne vokser ikke i himlen, 
men de får altid nye grene” 
https://www.linkedin.com/in/nidalseide/ 
Et oplæg med en kort webshop omkring selvmotivation, optimisme og 
overskueligt handlekraft. 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    
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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 

 

UGE 8 

Tirsdag d.18.02.20 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 Frokost 
 
Kl. 12:30 X-faktor 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i deres jobsøgning 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.  

Kl. 13 – 14 Powerinformationsmøde for interesserede jobsøgere, i lokale C8 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 

Torsdag d.20.02.20 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 Poweroplæg v/Rikke Harmuth Schiøtt Hegnby, ”Hvordan 
skaber du dit eget netværk?” 
https://www.linkedin.com/in/rikkehegnby/ 
Det er hårdt arbejde – heldigvis er det givtigt.  
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Tips og tricks fra en netværker – konkret og håndterbart. 
Vi kommer omkring, hvad netværk er, og hvordan du netværker – også i 
jobsøgningsfasen. Kortlægning af netværk introduceres, og vi vil lave 
netværksøvelser. 
(Rikke Hegnby, Aktiv netværker i Syddanmark & Business Relation Manager i 
Akademikernes A-kasse) 

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 
 

 

UGE 9 

Tirsdag d.25.02.20 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 Frokost 
 
Kl. 12.30 -13.50 

● Oplæg om LinkedIn ved Dorthe 
● eller sparring efter eget ønske 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.  

Torsdag d.27.02.20 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 Poweroplæg v/Henning Karlsen, ”LinkedIn” 
https://www.linkedin.com/in/henning-karlsen/ 
Kom og hør om, hvordan man bruger Linkedin mest mulig effektivt ift. at få et 
job. LinkedSocials proces ift. effektiv jobsøgning på Linkedin vil blive 
gennemgået på mødet. 
Husk: Medbring PC inkl. login til LinkedIn. 

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 

Fredag d.28.02.20 Jobdating 
 
Kl. 10.00 – 12.00 jobdating 
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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