
 

Program for oktober måned hos Powerjobsøgerne i Kolding 

Mødetid og sted 

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  
(dog torsdag i uge 44). 
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com  
 

Husk Fest For Fyrede den 29. oktober. 
Du skal tilmelde dig via Jobindex (spørg evt. din facilitator) 

UGE 40 

Tirsdag d. 
01.10.2019 

Powerwork 

Facilitator: Jan Aulkjær Hammershøj 
 

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. 
03.10.2019 

Powerinspiration 

Facilitator: Thomas Thiim 

 

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. Marlene Lind og Kenneth Dahl 
lindogdahl.dk 
Hvordan kommer du styrket ud af din ledighedsperiode 

• hvorfor er personer uden arbejde mere stressbelastet end personer i 
arbejde 

• hvordan kan du støtte og styrke dig selv mentalt i ledighedsperioden 
• Hvordan kan du vælge at se en ledighedsperiode som en mulighed 
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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 Powerinformationsmøde for interesserede jobsøgere, i lokale 
konference 1. 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 

UGE 41 

Tirsdag d. 
08.10.2019 

Powerwork 

Facilitator: Jan Aulkjær Hammershøj 
 

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. 
10.10.2019 

Powerinspiration 

Facilitator: Thomas Thiim 

 

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 Piil Gøttrup 
https://www.linkedin.com/in/michaelgottrup/ 
Et spark bagi  

• Er mit arbejde min identitet 
• Hvem er jeg og hvad kan jeg 
• Skal jeg begynde en ny rejse i mit arbejdsliv 
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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 42 

Tirsdag d. 
15.10.2019 

Powerwork 

Facilitator: Jan Aulkjær Hammershøj 
 

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 
konference 1. 
Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 

Torsdag d. 
17.10.2019 

Powerwork 

Facilitator:Thomas Thiim 

 

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 Powersparring 

• CV og ansøgning 
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Kl.12.00 – 12.30 Frokost    

Kl.12.30 – 13.50 X-factor  

Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen. 

Kl. 13.50 - 14.00  

Dagens resultater og afslutning  
 

UGE 43 

Tirsdag 
22.10.2019 

Powerwork 

Facilitator: Jan Aulkjær Hammershøj 
 

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. 
24.10.2019 

Powerinspiration 

Facilitator:  Thomas Thiim 

 

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/ 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  
 

UGE 44 

Tirsdag d. 
29.10.2019 

Fest For Fyrede 

Se program under POWERNEWs på hjemmesiden.  
Alle interesserede Powerjobsøgere er inviteret til Fest For Fyrede i Brøndby. 
Der vil være bustransport fra Kolding og opsamling i Nyborg - samt retur. 
Yderligere information for medlemmer kommer på mail forud for eventen.  

Torsdag d. 
31.10.2019 

Powerinspiration 

Facilitator: Thomas Thiim 

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. Giovanni Niese 
Fra “Nobody til Somebody” - lær Linkedin på en kreativ og intelligent måde: 

• Hvad er LinkedIn? 

• Hvad er personlig branding? 

• Hvordan skal man kommunikere sine budskaber, og dermed  skabe sit 
brand? 

• Faldgruberne ved personlig branding 

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