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Program for maj måned hos Powerjobsøgerne i Nyborg 
Mødetid og sted: 
 
Vi mødes mandage og onsdage fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 
5800 Nyborg 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
Du kan købe mad i Cafeen eller medbringe madpakke. 
 
Informationsmøder finder sted mandage i lige uger fra kl.14.00 – 
15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsnyborg@gmail.com  
 

 

 

Torsdag d. 9. maj Kick-off 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 
Se invitation 

 

 

Mandag d. 13. maj Start op dag 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 

Kl. 09.00 - 09.50 Morgenmøde:  

Velkomstmøde hvor vi lærer hinanden at kende 

 
Kl. 09.50 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 12.00 Oprettelse af nye medlemmer på intranettet og de sociale 
medier. Arbejde med de personlige profiler. Profilbilleder kan vi hjælpe 
hinanden med at tage. Husk at medbringe en bærbar PC, hvis mulig. 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 

Kl.12.30 – 13.50 Gennemgang af arbejdsgrupper og CRM system (alle får 
oplæring) 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere 
 

Onsdag den 15. maj Powerinspiration 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 
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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  

Kl. 10.00 – 12.00 Det personlige CV og ansøgning v/Peter chefkonsulent fra 
Ledernes KompetenceCenter. Peter gennemgår hans bud på den bedste 
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måde til hvordan du kan få lavet DIT personlige CV, som passer til den 
branche du søger. Peter har arbejdet med rekruttering og karrieresparring i 
mange år – han ved, hvad der virker. 

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning. 

 

 

Mandag d. 20. maj Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 

 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Vi får besøg af Powerjobsøgere fra andre afdelinger, som 
hjælper med oplæring i grupperne: 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause    

Kl.12.30 – 13.50  
Vi gør os klar til at møde virksomheder til Fest For Fyrede 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Onsdag d. 22. maj Kl.09.00 til 15.45 vi deltager alle i Fest For Fyrede i Kolding. Samkørsel 
aftales inden. 

 

Mandag d. 27. maj Powerwork 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 

 

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Vi får besøg af Powerjobsøgere fra andre afdelinger, som 
hjælper med oplæring i grupperne: 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
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Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Kl.14.00 – 15.00 Informationsmøde for alle nysgerrige jobsøgere 

Onsdag d.29. maj Powerinspiration 
Facilitator: Malene Gregaard Wilsly 
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl.10.00 – 12.00 ”Sælg dig selv” workshop v/Malene Gregaard Wilsly stifter af 
Powerjobsøgerne. Når du søger job, skal du forberede dig til ”et salg” – hvilket 
produkt sælger du? hvem er målgruppen? hvilke salgskanaler skal du bruge? 
osv. Glæd dig til en spændende og inspirerende dag, hvor du med sikkerhed 
vil få et andet syn på jobsøgningen og brugbare værktøjer. 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter med workshoppen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning  

 

 

 

 

 


