PROGRAM FOR KOLDING 2018
MØDESTED

AMU syd
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding

TID

Kl. 08.45 - 14.00 mandage og tirsdage

MEDBRING

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

MANDAG D.
5.NOVEMBER

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

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 - 13.50 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl.12.00 og 12.30)
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
TIRSDAG D.
6.NOVEMBER

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●
●
●
●
●

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 ved Coach, Clairvoyant og healer Mette Oxholm om At udleve drømmen
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. 12.

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

NOVEMBER

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 - 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.
Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for nysgerrige jobsøgere v/HR gruppen og Dorthe
Birkelund Rasmussen
TIRSDAG D.
13.NOVEMBER

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

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 Karsten B. Vester om Personlig Branding og netværk.
Karsten vil gennemgå hvordan man brander sig selv og hvordan man opbygger og bruger
sit netværk, online og i det personlige møde.
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 i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialer efter
dagens oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning
Hold øje med næste måneds program på hjemmesiden www.powerjobsøgerne.dk

MANDAG D.
19.

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN OG MALENE GREGAARD WILSLY

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

NOVEMBER

●
●
●
●

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.
20.
NOVEMBER

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN OG MALENE GREGAARD WILSLY

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 ved Lise Kirketerp Rubak. Afklaring og brancheskift.
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 i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialer efter dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning
Hold øje med næste måneds program på hjemmesiden www.powerjobsøgerne.dk

MANDAG D.
26.

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:

NOVEMBER

●
●
●
●

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.
Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for nysgerrige jobsøgere v/HR gruppen og Dorthe
Birkelund Rasmussen

TIRSDAG D.
27.
NOVEMBER

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

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 Mortan Storm Dalsgård laver et oplæg om motivation og hvordan vi vender
en negativ spiral til positiv spiral og får medvind på vores cykelsti. Han vil komme ind på
hvordan vi finder ind til kernen af vores største udfordring lige nu, om at gennemleve
identitetskrise og, om at turde udleve det man gerne vil.
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 i arbejdsgrupper og arbejder videre med materialer efter dagens
oplæg, eller giver hinanden sparring efter behov.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning
Hold øje med næste måneds program på hjemmesiden www.powerjobsøgerne.dk

