PROGRAM FOR KOLDING 2018
MØDESTED

AMU syd
C.F. Titgensvej 6, 6000 Kolding

TID

Kl. 08.45 - 14.00 mandage og tirsdage (bemærk at første uge er vi der kun
om mandagen)

MEDBRING

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

MANDAG D.
3. SEPTEMBER

Åbningsarrangement (Powerjobsøgerne åbner første officielle afdeling i Jylland)
Alle med interesse i vores netværk er velkomne! Dagen kan bruges til inspiration og
networking uanset om du er jobsøger, arbejder med jobsøgere, er arbejdsgiver,
politiker eller bare nysgerrig.
09:00 – 09:10 Velkomst v/Malene Gregaard Wilsly, Stifter af Powerjobsøgerne
09:10 – 09:25 Powerjobsøgerne bliver budt velkommen til Kolding v/Formanden for
Arbejdsmarkedsudvalget, Poul Erik Jensen samt formanden for Socialøkonomi-, Handicapog Hjælpemiddeludvalget Benny Dall
09:25 – 09:35 Velkommen til AMU som lægger lokaler til v/Heino Svenningsen, Direktør
AMU
09:35 – 10:00 Kaffepause og networking
10:00 – 10:45 Oplæg ”Vejen til drømmejobbet” v/Malene Gregaard Wilsly, stifter af
Powerjobsøgerne. Malene fortæller på en inspirerende måde, sin egen historie som jobsøger,
arbejdstager og iværksætter. Hun vil også fortælle omjobsøgnings netværket – hvordan du
kan få glæde af det.
10:45 – 11:15 Kaffepause og networking
11:15 – 12:15 Oplæg ”Tak for udfordringen” v/Gert Rune, Ironman på et ben og
foredragsholder.
Her får du en motivationsindsprøjtning af et foredrag. Det gælder om at vinde over sig selv.
Indimellem kan det være en lang hård proces – både fysisk og psykisk – at komme igennem
livets udfordringer, men det gælder om at blive ved, for processen kan føre til store resultater
og øget livsglæde.
12:15 – 13:00 Kaffepause og networking
13:00 Tak for i dag - vi håber at mange vil blive en del af netværket. Se programmet for
resten af måneden.

MANDAG D.
10.

OPSTART V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE
Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

SEPEMBER

•
•
•
•
•

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 introduktion til vores intranet v/Ann Gyda Pedersen og Malene Gregaard
Wilsly fra Powerjobsøgernes sekretariat.
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 Profiler Vi arbejder med de personlige profiler til vores hjemmeside. Hvis du
har et profilbillede, som kan bruges, så husk at have det tilgængeligt på dagen. Vi kan også
tage nogle sammen.
Der er mulighed for hjælp til at oprette LinkedIn profil, så du er parat til gode råd fra
oplægsholder Nanna om tirsdagen.
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning.

TIRSDAG D.
11.

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

SEPTEMBER

•
•
•
•

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 ”Fra jobjæger til jobbuffet” v/Nanna Sondrup, LinkedIn nørd og
branding ekspert.
Med 1 års ledighed, blev en anden strategi end den traditionelle nødvendig. Foredraget
omhandler en alternativ vej til job gennem LinkedIn, som former muligheden for at gå fra
jobjæger, til en jobbuffet af samtaler og jobtilbud. Historien og metoderne for hvordan et
almindeligt ”jeg søger job” opslag på LinkedIn gik fra 4.400 visninger, til senere en ”jeg søger
job” video, som fik 30.000 visninger – og mange tilbud! Lær om strategien på LinkedIn der kan
føre til job, samt bliv inspireret til at prøve noget nyt.
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 arbejder videre med vores LinkedIn profiler v/Lars Ginderskov
Powerjobsøgerne.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
MANDAG D.
17.

POWERWORK V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

SEPTEMBER

•
•
•
•

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 - 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl.12.00 og 12.30)
Introduktion til de fire arbejdsgrupper samt vores CRM system Highrise – fordeling af roller og
ansvar indenfor:
• Administration
• Networking og marketing
• HR & Event
• Drift
•
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for nysgerrige jobsøgere v/Malene Gregaard Wilsly,
stifter af Powerjobsøgerne

TIRSDAG
D.18.

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

SEPTEMBER

•
•
•
•
•

Velkommen til 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 - 10.00 Pause (kaffe, te, vand)
Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg og workshop ”Få opmærksomhed” v/John Pagaard
John har i sin rolle som leder og rekrutteringskonsulent i mange år modtaget og læst
tusindevis af CV'er og ansøgninger. Kom og hør om hans bud på, hvordan du fanger
modtagerens opmærksomhed. Han fortæller også anekdoter om at gå til jobsamtale, både
med alvor og med et glimt i øjet. Frem for alt: Du får gode input og redskaber til din
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 med at arbejde med de personlige ansøgningsmaterialer.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
MANDAG D.
24.

POWERWORK V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

SEPTEMBER

•
•
•
•

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 - 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.
25.
SEPTEMBER

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR MALENE GREGAARD WILSLY, STIFTER AF POWERJOBSØGERNE

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 og workshop ”Samtalen” v/Malene Gregaard Wilsly Stifter af
Powerjobsøgerne.
Malene har høstet sin erfaring indenfor kommunikation, under sin uddannelse som
skuespiller, sine fem år som guide, utallige år som leder og foredragsholder, samt som sælger.
Den erfaring deler hun ud af i en heldags workshop – hvor der kommer fokus på:
De afgørende 8 sekunder
Verbal og nonverbal kommunikation
Persontypologier indenfor salg (hvem møder du til samtalen)
Rollespil
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 med workshoppen ”samtalen”.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning
Hold øje med næste måneds program på hjemmesiden www.powerjobsøgerne.dk

