
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjskolding@gmail.com  

Program for november hos Powerjobsøgerne Kolding 

Mødetid og sted: 
Kvarterhuset 
Junghansvej 121 
6000 Kolding 
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00.  

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) 

 

UGE 45 

Tirsdag 
3. november 2020 

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 
 

Torsdag 
05. november 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) 
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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 – 14.30 Foredrag v/ Henning Karlsen, ”LinkedIn” 

● De 4 steps ift. jobsøgning på LinkedIn  
● Hvordan udvider jeg mit netværk? 
● Hvad er strategien for jobsøgning på LinkedIn? 
● Kaffemøder og LinkedIn   
● De vigtigste elementer på din personlige LinkedIn profil du skal 

have opdateret  
● Hvordan deler jeg ud af min viden på  

 
Kl. 14.30– 15.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
 

 

UGE 46 

Tirsdag 
10. november 2020 

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 
 
Kl. 13.00 - 14.00 Informationsmøde v/ Dorthe Birkelund Rasmussen 
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Tilmelding på pjskolding@gmail.com 
 

Torsdag 
12. november 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/ Miriam Dimsits                                                            
Hun vil fortælle om, hvordan du kan udvikle din karriere, og giver tips til 
hvordan du kan bruge dine kollegaer til sparring. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

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

 

UGE 47 

Tirsdag 
17. november 2020 

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
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Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 
 

Torsdag 
19. november 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/ Angela Hasbo     
Vi gennemgår de 9 personlighedstyper i enneagrammet. Vi starter med 
type-testen og gennemgår nogle af de udfordringer, de forskellige typer 
kan stå overfor - særligt i jobsøgningsprocessen og hvordan motivation 
findes. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

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

 

Uge 48 

Tirsdag 
24. november 2020 

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
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Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag. 
 
Kl. 13.00 - 14.00 Informationsmøde v/ Dorthe Birkelund Rasmussen 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com 
 

Torsdag 
26. november 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/ Alice Agerholm            
Få styr på dit mindset som 50+ jobsøger. Tag med på workshop og lær at 
se på dig selv med nye øjne. 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Indflyvning til LinkedIn for nybegyndere  
Introduktion til LinkedIn som medie for jobsøgning 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

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