KOLDING | Program for september måned (Nb. Vi tager forbehold for ændringer)
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.
Vi afholder informationsmøde torsdage i lige uger kl.
13.00.
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com

UGE 36
Tirsdag
d. 3. september

POWERINSPIRATIONSDAG
Kl. 08.00 - 09.50 Poweroplæg
v/Kenneth Markvart - fremstillinger af personlige videoer til SoMe
https://www.jensenskurser.dk/undervisere/kenneth-markvart/
Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg
v/Poul Jerislev - “Hvordan kommer man videre efter en psykopatisk chef“
http://www.motivaco.dk/kontakt-motivaco/
Kl.12.00 – 12.30 Frokost
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i sparringsgrupper
Vi samler op på dagens oplæg og eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning

Torsdag
d. 5. september

POWERWORKDAG
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.

Powerjobsøgerne i Kolding
pjskolding@gmail.com

Kl. 13 – 14 Informationsmøde
Tilmelding på pjskolding@gmail.com

UGE 37
Torsdag
d. 12. september

Powerweek
Oplægsholdere på dagen i Kolding:
1. Vejen til drømmejobbet v/ Malene Gregaard Wilsly
2. Salgstale v/ Jesper Dalhus
Se program samt tilmelding på
https://www.powerjobsogerne.dk/images/power_news/2019/PowerWeekPr
ogram_uge_37-2019_V3.pdf

UGE 38
Tirsdag
d. 17. september

POWERWORKDAG
Kl. 09.00 - 09.50: Morgenmøde:
● Vi træner personlige præsentationer
● Del de gode historier fra jobsøgningen
● Har du brug for sparring til jobsøgningen?
Kl. 09.50 - 10.00: Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 - 12.00: Powerwork Vi arbejder videre, hvor vi slap i sidste uge:
● Administration
● Networking og marketing
● HR & Event
● Drift
Kl. 12.00 - 12.30: Frokostpause
Kl. 12.30 - 13.50: X-factor Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen.
kl. 13.50 - 14.00: Evaluering på dagen og tak for i dag.

Torsdag
d. 19. september

POWERINSPIRATIONSDAG
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde
● Vi træner personlige præsentationer
● Del de gode historier fra jobsøgningen
Powerjobsøgerne i Kolding
pjskolding@gmail.com

●

Har du brug for hjælp til noget?

Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).
Kl. 10.00 – 12.00 Poweroplæg v/ Sonja Steffensen, Drømmejobsmentor,
www.thegoodbusinesslife.com
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost
12.30 – 13.50 Vi fortsætter i sparringsgrupperne
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.

Kl. 13 – 14 Informationsmøde
Tilmelding på pjskolding@gmail.com

UGE 39
Tirsdag
24. september

POWERINSPIRATIONSDAG
Koordinator: Thomas Thiim
Street dating hos Huset Venture, som er en socialøkonomisk
virksomheder, der skaber rum til mennesker med nedsat erhvervsevne.
Kl. 09.00 Vi møder ind hos Huset Venture Dieselvej 9, 6000 Kolding
kl. 9.15-14
Poweroplæg ved Maj Stavnager Hansen fra Huset Venture
- hvad er huset Venture
- indblik i virksomhedens rekrutteringsprocedure
Efter præsentation hos virksomheden, går vi på virksomhedsbesøg i
omegnen. Deltageren bliver instrueret i, hvad man siger, når man møder op
i virksomhederne.
Mød op og vær med til en aktiv dag med direkte kontakt.
Medbring egen frokost

Torsdag
d. 26. september

POWERWORKDAG
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).
Powerjobsøgerne i Kolding
pjskolding@gmail.com

Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg v/ Leendert Bjerg fra Business Kolding om
iværksætter
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
Kl. 13 – 14 Velkomstmøde Introduktion til nye medlemmer

Powerjobsøgerne i Kolding
pjskolding@gmail.com

