
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsnorddjurs@gmail.com  

Program for December 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, lidt at drikke og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 - 13.45 
 
Tilmelding på mail: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 49 

Tirsdag d. 1.12.20 Powerwork 
Facilitator: Rikke 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. 10.00 – 12.00 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
 
Kl. 13.00 - 13.45 Informationsmøde  
Tilmelding på pjsnorddjurs@gmail.com  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
 

Torsdag d. 3.12.20 Powerinspiration 
Facilitator: Rikke 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/ Dann Sommer, ”I lære som tillært 
Extrovert”  
Udvikling af dine ekstroverte færdigheder, og smart udnyttelse af dine 
stærke sider. Et aktiv foredrag, med miniøvelser mellem deltagerne. 
Snakker om godt arbejdsmiljø, bedre kommunikation og udvikling.  
 
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 d. 8.12.20 Powerwork 
Facilitator: Rikke 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 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag. d. 10.12.20 Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Munk 
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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/ Hanne Tarnow, ”Styling” 
Hanne har mange års erfaring som stylist. Hun har stylet studieværter, 
politikere og mange andre. Hun fortæller bl.a. om hvordan accessoires 
kan være med til at understrege udtrykket på ens outfit. Eller hvordan 
man kan bruge sit egen tøj i garderoben og skabe forskellige sæt.      
 
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 d. 15.12.20 Powerwork 
Facilitator: Rikke 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 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost  
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne  
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder.  
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Kl. 13.00 - 13.45 Informationsmøde 
Tilmelding på pjsnorddjurs@gmail.com 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag d. 17.12.20 Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde med rundstykker 

● 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 og jobsøgningsværksted 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Julehygge 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. Glædelig jul til alle! 
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