
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsnorddjurs@gmail.com  

Program for oktober 2020 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, the, kaffe eller andre drikkevarer og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 14.00 
 
OBS! I uge 41 holder vi Powerweek. Det betyder, at alle afdelinger 
holder åbent hus en dag. Man velkommen til at komme til åbent hus i 
andre afdelinger også. Powerweek oversigten kan ses på vores 
hjemmeside: www.powerjobsogerne.dk/kalender  
 
Tilmelding på mail: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 40 

Torsdag 1. oktober 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/ Sonja Soenke Eli Germundsson, 
”Ledighedsstress” 
På dette foredrag gennemgås stress, årsager til stress, stress-påvirkning, 
håndtering af stress og mindfulness. Deltagerne får opklaring om stress 
samt konkrete redskaber til håndteringen heraf. Stress-& 
Trivselsvejlederens vinkel: Hvordan kan man videregive råd omkring 
begyndende stress?  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 41 – POWERWEEK – Åbent hus 

Tirsdag 6. oktober 2020 POWERWEEK 
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Se programmet for hele Powerweek på vores hjemmeside 
www.powerjobsogerne.dk/kalender 
 
Kl. 09.30 – 09.45 Velkomst og check-in v/ Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.45 – 10.30 Powerjobsøgernes 10 bedste bud  
 
Kl.10.30 – 12.00 Oplæg v/ Heidi Møller, ”Gå Mig Glad” 
Heidi er professionel Walker og facilitator. Hun kommer og fortæller om 
hendes motivation for at gå, og hvordan vi kan bruge det som jobsøgere 
for at få mere jobsøgningsglæde. 
Heidi vil også facilitere en gåtur på en anderledes måde som vil vare ca. 
25 minutter. 
 
Kl. 12.00 – 13.00                  

Informationsmøde og tid til at tilmelde sig og netværke       
 

Torsdag 8. oktober 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 gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

 

UGE 42 

Tirsdag 13.oktober 2020 Powerwork 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 
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• 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 gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag  
 15. oktober2020 

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/ Dorete Schmidt Rindom 
”Præsentationsteknik og -værktøjer med teori” 
Salgsteknik: Hvordan sælger jeg mig selv, herunder styrkelse af stemme 
og kropssprog. Hvordan appellerer jeg til modtageren? Herunder 
kropssprog og præsentationteknikker.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 43 

Tirsdag 20. oktober 2020 Powerwork 
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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 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 gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Informationsmøde v/ Rikke Juhl Aagaard Munk 
Tilmelding på pjsnorddjurs@gmail.com  
 

Torsdag 22. oktober 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 Sonja Hovmand Steffensen,” 
DrømmejobsMentor” 
Inspirerende, motiverende og afklarende foredrag og workshops til 
uafklarede nyuddannede og jobsøgende, der ønsker at skifte karriere – 
samt til personer der flirter med tanken om at blive selvstændige. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
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Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 44 

Tirsdag 27. oktober 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 gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag 29. oktober 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/ Louise Sverdrup, ”Det målrettede CV” 
Dit CV får som regel ikke mere end et par minutters opmærksomhed fra 
en potentiel arbejdsgiver. For at få dit CV til at lande i ja-bunken må du 
bruge arbejdsgiverens sparsomme tid klogt. Med det i baghovedet skal vi 
bl.a. kigge nærmere på resumé, kompetencer og forskellige måder at 
opbygge et CV på. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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