
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
kontakt@pwjs.dk 

  

Program for August hos Powerjobsøgerne Norddjurs 

Mødetid og sted: 
 
Dronningens Ferieby 
Dronningens Ferieby 1  
8500 Grenå  
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00  
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt  
 
Medbring madpakke, drikkevarer og godt humør.  
 
Grundet Covid19 serverer vi ikke kaffe eller te i en periode.  
 
Tilmelding til informationsmøde på mail: kontakt@pwjs.dk  
 
Informationsmøder afholdes tirsdage i ulige uger kl. 13.00 – 13.45 
 
 (NB! Vi tager forbehold for ændringer) 
 

 

UGE 32 

Tirsdag  
4. august 2020 
 

Powerwork 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 (Medbring selv kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
+ LinkedIn undervisning for nye medlemmer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag  
6. august 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 

• Del de gode historier fra jobsøgningen 

• Har du brug for hjælp til noget? 
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Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Kenneth Markvart, ”Videopræsentation 
med Smartphone” 
Lav video med din smartphone, fra udstyr til upload. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 33 

Tirsdag  
11. august 2020 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 (Medbring selv kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 13.45 Informationsmøde  
Tilmelding på kontakt@pwjs.dk  
 

Torsdag  
13. august 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 

• Del de gode historier fra jobsøgningen 

• Har du brug for hjælp til noget? 
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Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Miriam Dimsits, ”Planlagte tilfældigheder – 
karrierestrategi i en usikker og omskiftelig verden.” 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 34 

Tirsdag  
18. august 2020 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 (Medbring selv kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag  
20. august 2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 and vand) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Anders Christian Sivebæk, ”Andeby i 
jobsøgningen?” 
Kom og hør om (nogle af) Anders Ands 1001 jobs (fx Margarinefabrikken 
og Joakim von Ands Pengetank).  
Få også mere at vide om, hvordan man får job som donaldist (Anders 
Christian har været oversætter, forordsskribent, seriekonsulent og 
medhjælpende redaktør ad flere omgange hos Egmont) og hvordan man 
starter egen foredragsvirksomhed med Andeby i fokus. Tag endelig alle 
dine spørgsmål med –  
Anders Christian kan svare på alt ang. Andeby, eller også kender han 
dem, der kan!  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 35 

26. august 2020 Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 (Medbring selv kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 13.45 Informationsmøde v/ Rikke Juhl Aagard Munk 
Tilmelding på mail kontakt@pwjs.dk  
 

Torsdag 27. august 2020 Powerinspiration 
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Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
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 and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Matias Bøgvad og Mads Blom, ”Candeno”  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 
Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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