
 

  
 

Powerjobsøgerne i Kolding 
pjskolding@gmail.com  

Program for november måned hos Powerjobsøgerne i Kolding 
Mødested og tid 
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 torsdage i lige uger kl. 13.00. 
 
Tilmelding på mail: pjskolding@gmail.com  
 

 

UGE 45 

Tirsdag d. 05.11.19 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, 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. 12.15 - 13.50 Undervisning i Linkedin  
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. 07.11.19 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).  
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Kl. 10.00 - 12.00 Poweroplæg v/Gunner Bendtsen - Hvordan takler vi 
forandringer og transitionsfasen? 

Læringspunkter: 
● Hvordan takler jeg forandringer – rent psykisk? Her er vi alle ens og 

der er nogle processer vi skal igennem 
● Hvordan får jeg mere energi ind i hverdagen? 
● Kan jeg med min indstilling gøre en forskel i mine 

beslutningsprocesser? 

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 46 

Tirsdag d. 12.11.19 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 - 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. 12.15 - 13.50: X-factor. 
Vi hjælper en udvalgt kollega videre i jobsøgningen. 
 
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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Torsdag d. 14.11.19 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 Poweroplæg v/ Gitte Lindholt - kropssprog, storytelling og 
præsentationsteknik i jobsøgningen. 

● Foredraget omhandler kropssprog, præsentation og vær dig selv. 

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 47 

Tirsdag 19.11.19 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 - 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. 21.11.19 Powerinspiration 
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Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 
Kl. 09.00 - 12.00 Poweroplæg v/Tonny Mikkelsen - Konkrete værktøjer til 

hvordan du effektivt kan markedsføre dig selv til effektiv markedsføring 
på LinkedIn. 
  

● 5 gode råd til at søgeoptimere din LinkedIn-profil. 
● Strategisk opbygning af dit netværk - målrettet udbygning af 

netværk. 
● Hvordan søger headhuntere og recruitere på LinkedIn. 
● Kom ud over rampen med dine indlæg på LinkedIn. 

 
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 48 

Tirsdag 26.11.19 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 - 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 
C8. 
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Tilmelding på Pjskolding@gmail.com 

 

 

Torsdag d. 28.11.19 Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen 
 
Kl. 09.00 - 12.00 Poweroplæg v/Hans Herman 

● Indblik i vikar- og rekrutteringsbureauet Hartmanns. 
● Rekrutteringsprocesser og onboarding  

 
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 
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