
 

Tilmeldinger og spørgsmål ved henvendelse til 
pjskolding@gmail.com 

 

Program for oktober hos Powerjobsøgerne Kolding                    

Mødetid og sted: 
Kvarterhuset 
Junghansvej 121 
6000 Kolding 

 
Vi mødes tirsdag og 
torsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00. 
Mødestart kl. 9.00. 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 

 
Medbring madpakke og godt humør. 

 
Informationsmøder finder sted tirsdage i lige uger fra kl. 13.00 – 14.00. 
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com  

 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 
OBS! I uge 41 holder vi Powerweek. Det betyder, at alle afdelinger holder 
åbent hus en dag. Der er derfor kun én mødedag i uge 41. Til gengæld er 
man velkommen til at komme til åbent hus i andre afdelinger også. 
Powerweek oversigten kan ses på vores hjemmeside: 
www.powerjobsogerne.dk/kalender 

 

UGE 40                                                                                                                                    

Torsdag 
1.oktober 2020 

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 og vand) 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Nicklas Pyrdol, Sådan hacker du 
jobsøgningen 

Rekrutteringsprocessen kan være én lang forhindringsbane. Vejen til en 
ansættelse er fyldt med snubletråde og vandgrave og det kan være svært 
at gennemskue, hvordan man kommer igennem nåleøjet i de forskellige 
steps. Nicklas Pyrdol, Co-founder i Innoflow, har haft ansvaret for et hav af 
rekrutteringer, og er nu i gang med at disrupte rekrutteringsprocessen, så 
alle får lige muligheder for at få det job de fortjener. 

Nicklas vil komme og give insider-viden til, hvordan du kan udnytte de fejl 
og mangler, som den klassiske rekrutteringsproces indeholder, til din 
fordel.  

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
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Evaluering og tak for i dag. 

 

UGE 41 - POWERWEEK – Åbent hus 

Torsdag 
8. oktober 2020   

Powerweek 
Se det fulde program for Powerweek på 
www.powerjobsogerne.dk/kalender  
 
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst / Check-in  
 
Kl. 10.15 – 11.15 Infomøde inkl. gode råd til jobsøgere  
 
Kl. 11.15 – 11.30 Pause, Networking  
 
Kl. 11.30 – 12.30 Foredrag v/ John Pagaard, effektivitet i din jobsøgning. 
Få udvidet din værktøjskasse. 
John vil give hans bud på, hvordan du arbejder effektivt med din 
jobsøgning. Du får sikkert også inspiration til dit CV og i din ansøgning – 
selvfølgelig med lidt anekdoter.                                                                          
Vi ved, at hvis tiden tillader det, kan han slet ikke lade være med at give dig 
lidt tips til jobsamtalen også. Du vil blive udfordret, men med et smil, og du 
får garanteret også selv et smil om læben. 
OM:  
John Pagaard er manden bag Human Factor, som bl.a. beskæftiger sig med 
leder- og medarbejderudvikling samt rekruttering. 
Han har været leder i det private erhvervsliv i rigtigt mange år, og har 
gennem årene set 1000-vis af ansøgninger og CV’er. 
Heldigvis har han lyst til at dele erfaringerne med jobsøgende, og derfor 
har han heldigvis flere gange holdt oplæg ved Fest for Fyrede og for 
Powerjobsøgernes medlemmer over hele landet. 

 
Kl. 12.30 – 13.00 Tal med en Powerjobsøger og mulighed for tilmelding. 
  

 
UGE 42 

Tirsdag 
13. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Torben Lorentsen 

 
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 og vand). 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

http://www.powerjobsogerne.dk/kalender
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• Drift 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 
LinkedIn undervisning for nye medlemmer. 

 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 

 
Kl. 13.00 - 14.00  
Informationsmøde for nye jobsøgere v/ Torben Lorentsen. 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com 

  
Torsdag 
15. oktober 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Torben Lorentsen 

 
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 og vand). 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Heidi Møller, Gaamigglad.dk 
Efter et inspirationsoplæg skal vi ud på en walk n´talk. 
Husk gode gå sko. 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 

  
 

UGE 43 

Tirsdag 
20. oktober 2020 

Powerwork 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 

 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 
• Del de gode historier fra jobsøgningen 
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• Har du brug for hjælp til noget? 

Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand). 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 
• Drift 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 

  
Torsdag 
22. oktober 2020 

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 og vand). 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Gitte Utterup, Værktøjer til håndtering af 
jobsøgningsstress 
Vi bliver nysgerrige på, hvad overbelastning og stress betyder for 
hverdagslivet og får enkelte redskaber med hjem. 
Samtidig vil vi interessere os for forskellige motivationsstrategier samt 
hvordan vi understøtter håbet og fremdriften. 
Hvis der bliver tid til det, kan vi dykke ned i enkelte cases og engagere os 
nysgerrigt, undrende og dialogbaseret i dem. 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
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UGE 44                                                                                                                                     
 

Tirsdag 
27. oktober 2020 

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 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand.) 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 
• Drift 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 

 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 

 
Kl. 13.00 - 14.00  
Informationsmøde for nye jobsøgere v/ Dorthe Birkelund Rasmussen. 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com 

  
Torsdag 
29. oktober 

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 og vand). 

 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Melanie Dewanger, Mental sundhed 
Et spændende indlæg og praktiske øvelser omkring stress, mental sundhed 
og hvordan man kan få ro i hovedet. Som jobsøgende kan man jo have 
mange stressende tanker, der gør at man tvivler på sig selv eller er bange 
for fremtiden. Det tager energi og kan være direkte usundt. 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav derfor 
gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer. 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 

  
 

 


