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Program for september hos Powerjobsøgerne Norddjurs 

Mødetid og sted: 
 
Dronningens Ferieby 
Dronningens Ferieby 1 
8500 Grenå 
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 
fra kl. 09:00 – 14.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke, the, kaffe eller andre drikkevarer og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 14.00 
 
Tilmelding på mail: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 36 

Tirsdag den 1. september 
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 (kaffe, te and vand) 
 
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 – 13.50 Jobværksted  
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 den 3. september 
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/ Anne-Dorte Legaard, 
”Jobsøgningsstrategier” 
Oplæg med fokus på jobsøgningsstrategier, herunder opsættelsen af 
personlige delmål, som kan lede os i den rigtige retning. Der vil være 
mulighed for sparring og spørgsmål. Derudover fokus på det, som er 
vigtigt for vores personlige jobsøgning. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted  
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 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 37 

Tirsdag den 8. september 
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 (kaffe, te and vand) 
 
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 – 13.50 Jobværksted  
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl.13.00 - 14.00 Informationsmøde v/Rikke Juhl Aagaard Munk 
Tilmeld dig på: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag den 10. september 
2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 
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• 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/ Jimi Haumann, motivation til liv og 
jobsøgning 
Fokus på de udfordringer, man som jobsøger bliver udsat for sin hverdag. 
Der vil blive fremlagt forskellige metoder til at vende negative tanker til 
positive, vende en negativ opfattelse af sig selv til en positiv, og til at 
ændre sit syn på ledighed og tilværelsen som helhed. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted  
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 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 38 

Tirsdag den 15. september 
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 (kaffe, te and vand) 
 
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 – 13.50 Jobværksted  
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 
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Torsdag den 17. september 
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) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Valdemar Jørgensen, Videojobsamtaler og 
videopræsentationer på Linkedin 
Fokus på et element i jobsøgningen, som i corona-tiden er blevet meget 
udbredt. Der vil blive givet gode råd til videojobsamtaler, herunder 
teknik, og til udarbejdelsen af videopræsentationer på de sociale medier 
(Linkedin). Da dette bliver mere og mere almindeligt, er dette højaktuelt. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted  
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 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 39 

Tirsdag den 22. september 
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 (kaffe, te and vand) 
 
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 – 13.50 Jobværksted  
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
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Kl.13.00 - 14.00 Informationsmøde v/Rikke Juhl Aagaard Munk 
Tilmeld dig på: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag den 24. september 
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) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Jonas Laursen, et personligt perspektiv på 
jobsøgning og tekniske guldkorn til alternativ jobsøgning. 
Jonas vil fortælle om hans jobrejse, herunder hans møde med ledigheden 
og hvordan han har håndteret det. Han har gjort brug af alternativer 
måder at finde jobmuligheder på, som han vil dele med os. Herunder vil 
han bidrage med en række tekniske guldkorn til denne alternative 
fremgangsmåde. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted  
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 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 40 

Tirsdag den 29. september 
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 (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 
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• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted  
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 
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