
 

PROGRAM FOR KOLDING MARTS 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. 5. marts 

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 Brian Kaslund - Præsentationsteknik og kropssprog.. 

 
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. 
7. Marts 
 

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.   
TIRSDAG  
D. 12. marts 

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 

mailto:pjskolding@gmail.com


 

• Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand). 
 

Kl. 10.00 - 12.00 Martin Kleszez Henriksen. Få indblik i din DISC profil og lær at bruge den 

1. Introduktion til DISC profil 
2. Vi laver en DISC test i light version 
3. Hvordan bruger jeg DISC profilen i jobsøgning/samtalen 

 
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. 14. marts 

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.   
TIRSDAG  
D. 19. marts  

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. 10.15 – 12.00 Jacob Clausen. Hr-manager i Legoland. Hvordan er det at arbejde i  Legoland. Hvordan 
præsentere du dig selv til en samtale og hvordan vil den gode ansøgning og cv. se ud. 

 
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. 21. marts 

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.  
TIRSDAG  
D. 26. marts  

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  PJWS Kolding egen event. Hvis vejret er godt, medbring vandresko. Hvis vejret er dårligt, 
medbring liste over hvordan du arbejder med din egen 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. 28. marts 

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/  

https://www.powerjobsogerne.dk/afdelinger/powerjobsogerne-kolding/


 

 


