
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

Program for August måned hos Powerjobsøgerne i Nyborg 
Mødetid og sted: 
Vestervold 
Kgs. Bastion 2 
5800 Nyborg 
 
Vi mødes mandage og onsdage fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
 

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted mandage i lige uger fra  
kl. 14.00 - 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsnyborg@gmail.com  
 

 

UGE 32 

Onsdag d. 7. august Powerworkdag 
Facilitator: Malene 
 
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 og vand).  
Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00 - 12.30). 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift    
 
Kl. 12.30 - 14.00 vi arbejder videre i grupperne     
 
Undervisning i LinkedIn af nye medlemmer (Powerjobsøgerne på LinkedIn 
2019)      
    
Det er vigtigt at bruge flere forskellige ”salgskanaler” i jobsøgningen. 
Powerjobsøgerne anbefaler Jobindex og LinkedIn som de vigtigste. Disse 
kanaler supplerer hinanden godt, og gør at du får ”kufferten” fyldt med 
værktøjer.      
 
 Vi afslutter dagen kl.13.50 
 

Fredag d. 9. august Street dating-Virksomhedsbesøg 
Facilitator: Anastasia Kofoed 

 
Kl. 10.00 Virksomhedsbesøg hos Alex Andersen Øland A/S 

Vi mødes kl. 10.00 ved Sanderum Boldklub, Holkebjergvej 45, 5250 Odense 
SV. 

 

  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 33 

Mandag d. 12. august  Powerworkdag 
Facilitator: Malene 
 
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 og vand).  
Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00 - 12.30). 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
Kl. 12.30 - 14.00 vi arbejder videre i grupperne og afslutter dagen kl. 13.50 
 

Onsdag d. 14. august Powerinspirationsdag 
Facilitator: Malene 
 
Kl. 09.00 - 09.50 velkomst og informationsmøde 
Kl. 09.50 - 10.00 Pause (kaffe, te og vand). 

Kl. 10.00 - 1200. Oplægsholder: Inspiration ved erhvervscoach Jesper 
Dalhus  
Titel: Sælg dig selv! 

● Giv arbejdsgiveren en bedre forståelse for dine kompetencer 

● Kom ud over rampen 

● Drag nytte af salgspsykologi i din kommunikation 

 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 

Kl. 12.30 - 12.45 Evaluering af oplægsholder. 
Kl. 12.45 - 14.00 Inspiration til jobsøgningsglæden.  
Her networker vi og inspirere igennem vores samtalekort.  
Den sidste time ser vi på stillingsopslag og sparrer med hinanden. 
 

  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 34 

Mandag d. 19. august Powerworkdag 
Facilitator:  Malene 

 

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 - 14.00 vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer. 
(frokostpause 12-12.30) 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

 

Onsdag d. 21.august Powerinspirationsdag 
Facilitator: Malene 
 
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 og vand). 
Kl. 10.00-12.00   
Oplægsholder: Inspiration ved stresscoach Helene Krogsgaard Hansen 
Titel: Kom tilbage i topform... 
 

● Få styr på nerverne og kropssproget til jobsamtalen… 

● Få hjælp til at komme dig helt efter stress… 

● Få de mentale redskaber til brug fra dag ét… 

 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
Kl. 12.30 - 12.45 Evaluering af oplægsholder. 
Kl. 13.50 - 14.00 Inspiration til jobsøgningsglæden.  
Her networker vi og inspirere igennem vores samtalekort.  
Den sidste time ser vi på stillingsopslag og sparrer med hinanden. 
 

  



 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 35 

Mandag d. 26. august Powerworkdag 
Facilitator: Malene 

 

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 - 14.00 vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: (inkl. 
frokostpause kl.1200 - 12.30) 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Onsdag d. 28. august Powerinspirationsdag 
Facilitator: Malene 
 
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 og vand). 

Kl. 10.00 - 12.00  Oplægsholder: Inspiration ved Relationsskaber Karsten B. 
Vester 
Titel: Netværk og linkedin 

● Bedre til at styrke sit personlige brand. 
● Skab nye relationer 
● Lave eget indhold – hvad skal jeg skrive? 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
Kl. 12.30 - 13.50 Evaluering af oplægsholder.  
Kl. 13.50 - 14.00 Vi arbejder med vores Linkedin profil hver især  
 
 

 


