PROGRAM FOR KOLDING DECEMBER 2018
MØDESTED

AMU syd
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding

TID

Kl. 08.45 - 14.00 tirsdag og torsdag

MEDBRING

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

TIRSDAG D.

POWERINSPIRATION V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

4. DECEMBER

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 og øvelser ved Nathalia Jochumsen, Mindfulness. Hvad er Mindfulness og hvad kan det
bruges til.
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.
TORSDAG 6.

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

DECEMBER

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 interesserede jobsøgere v/Dorthe Birkelund
Rasmussen og HR og event gruppen
TIRSDAG D.
11. DECEMBER

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 – 12.30 Bring mig i spil til job - handlingsorienteret foredrag
Foredrag af Bjørn Medom Nielsen – Mr. Job: - handlingsorienteret, energigivende,
systemtolkende, positivt kritisk og fra menneskevinklen (ikke systemvinklen) – med et glimt i
øjet!
Programmet for 2 1/2 time:
1. halvleg:
Min elevatortale
At være jobsøgende – verdens hårdeste job!
Få styr på din jobsøgning – proces og indhold!
Pause
2. halvleg:
Alternativ jobsøgning.
Sammenhængen mellem jobsøgning og fodbold!
Tak for idag
Det er forståeligt, brugbart og håndterbart fra dag ét! Gå lige fra foredraget og tag handling!
Kl.12.30 – 13.00 Frokost (Vær opmærksom på at oplægget ligger ud over kantinens
åbningstid, så medbring mad eller hent mad i pausen inden 2. halvleg.)
Kl.13.00 – 13.50 vi fortsætter med at arbejde med de personlige ansøgningsmaterialer.
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning

TORSDAG D.

POWERWORK V/FACILITATOR DORTHE BIRKELUND RASMUSSEN

13 DECEMBER

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:
●
●
●
●

TIRSDAG D.
18. DECEMBER

Administration
Networking og marketing
HR & Event
Drift

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.
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 og workshop ved Henrik Væver. Motivation og Mod
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
Hold øje med næste måneds program på hjemmesiden www.powerjobsøgerne.dk

