
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjskolding@gmail.com  

Program for december 2020 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 senest dagen før kl. 16.00. 
Afvent bekræftelse på din deltagelse 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 49 

Tirsdag 
1. december 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 også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 
3. december 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Jette Brink Andersen  
 
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 Foredrag v/ Drømmejobs Mentor, Sonja Hovmand 
Steffensen, ”Opdag dit drømmejob”. 
 
Vi bliver introduceret til et stærkt værktøj, Essens Modellen, der guider 
os til at blive afklaret på, hvad vores drømmejob kan være – og hvilke 
skjulte kompetencer vi har, som vi endnu ikke har bragt i spil. Der 
arbejdes med det hele menneske, hvor vi bringer både personlige og 
faglige kompetencer i spil. Du får en masse inspiration og et kraftfuldt 
værktøj, som du kan arbejde videre med hjemme. 
 
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 50 

Tirsdag 
8. december 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 også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 13.50 Informationsmøde v/Dorthe Birkelund Rasmussen 
Tilmelding på pjskolding@gmail.com  
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Torsdag 
10. december 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Hans-Erik Henriksen  
 
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/ Elisabeth Møller om 
jobsøgningsglæde/arbejdsglæde ”Følg din glæde - ikke andres 
forventninger”. 
Vigtigheden af at have den ‘rigtige’ følelse. Fokus på dét der gør dig glad 
og gå efter det. Lad ikke omverdenens forventninger diktere, hvad du 
vælger. Mærk efter, både når du kigger jobopslag, når du møder en 
virksomhed og i dit kommende job - Er det et sted, du har lyst til at være, 
vil det gøre dig glad? 
 
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 51 

Tirsdag 
15. december 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 også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 
17. december 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Dorthe Birkelund Rasmussen/ HR & Event 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde ”juleedition” 

● 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 – 14.00 Julehygge - se opslag i vores mødelokale 
Adgangskrav/dresscode: noget grønt 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Glædelig jul til alle 
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