
April programmet 
       Kolding  

 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

UGE 14 

Tirsdag d. 2. april Powerinspiration 
Facilitator: Martin Kleszez Henriksen 
 

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  
Søren Dinitzen, Lattercoach, brug latteren i hverdagen. 

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 
 

Torsdag d. 4. april 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 
V. Hanne Lytken Holdt 
For interesserede jobsøgere, i lokale C8. 

Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 
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April programmet 
       Kolding  

 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

UGE 15 

Tirsdag d. 9. april 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  
Rene Høgh er ejer af HR Supporten og vil fortælle om, hvordan vi øger vores 
fokus på, hvilke job vi ønsker at søge. 

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 

 

Torsdag d. 11. 
april 

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.  
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April programmet 
       Kolding  

 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

UGE 16 

Tirsdag d. 16. april 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. Kim Larvold, fra vikarbureauet IVS 

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 

 

Torsdag d. 18. 
april 

God Påske til Powerjobsøgerne i Kolding 

 
Vi ses igen tirsdag d. 23. april kl. 9.00 
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April programmet 
       Kolding  

 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

UGE 17 

Tirsdag 23. april 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. Michael Aarhus  
Vil fortælle om de typiske udfordringer man løber ind i som selvstændig og 
hvilke muligheder man har, hvis man gerne vil fremad. 
https://www.linkedin.com/in/michael-aarhus-03a410b8/  

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 

 

Torsdag d. 25. 
april 

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.  
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April programmet 
       Kolding  

 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

UGE 18 

Tirsdag d. 30. april 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  
HR manager fra en stor dansk virksomhed vil fortælle om, hvordan du skal 
præsentere dig til jobsamtale, og hvordan en god ansøgning og et godt CV ser 
ud. 
 
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 

 

Torsdag d. 2. maj 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 
V. Hanne Lytken Holdt 
For interesserede jobsøgere, i lokale C8. 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 
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