
 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

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

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

 

UGE 36 

Onsdag d. 4 september Powerinspirationsdag 
Facilitator: Malene 

 
Kl. 09.00 - 09.50 Velkomst og informationsmøde 
Kl. 09.50 - 10.00 Pause (Kaffe, te og vand). 
Kl. 10.00 - 12.00 - Oplægsholder: Inspiration ved Angelina Devine 
www.pinkstudio.dk 
  Titel: Oplæg om det gode portrætfoto 

● Hvad er et godt portrætfoto? 
● Hvordan bliver man tryg foran kameraet? 
● Hvordan sælger man bedst sig selv?  

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

 Torsdag d.5 september 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 - 12.30 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 

 

  

http://www.pinkstudio.dk/


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 37 

Onsdag d. 11 
september  

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 Allan Bang Christiansen www.novineuro.com 
Tema: CV og jobsøgning 
 
kl. 12.00 - 12:30 Frokostpause 
 
Kl. 12.30 - 14.00 vi arbejder videre i grupperne og afslutter dagen kl. 13.50 
 

Torsdag d.12 
september 

Powerinspirationsdag 
Facilitator: Malene 
 
 

Kl. 10.00 - 1500 : Jobmesse Fyn, Odense Congress Center 
                             Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 
                             www.jobmessefyn.dk 
 
Glæd dig til en inspirerende dag: 

● Vis og fortæl hvem du er som mulig medarbejder 
● Hør om virksomhederne som arbejdsplads 
● Hør om forskellige uddannelsesmuligheder 
● Spændende oplæg 
● Boost og sparring til dit CV 

 
 

 
 

  

http://www.novineuro.com/
http://www.jobmessefyn.dk/


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 38 

Onsdag d. 18 september 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 Kristine Karlshøj www.kristinekarlshoej.dk 
Titel:  Find dit hvorfor  

●  Find dit formål og drøm stort 
●  Analyser dine fokusområder 
●  Sæt mål og gør din indsats målbar 
●  Skab struktur og hold fokus 
●  Reflektér og følg op 

 
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. 

 

Torsdag d. 19 september 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 - 12.00  X - Faktor 

kl. 12.00 - 12.30 Frokostpause 

Kl. 12:30 - 14.00 Vi arbejder i grupperne og introducere nye medlemmer.  

·        Administration 

·        Networking og marketing  
·        HR & Event  
·        Drift 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 

  

http://www.kristinekarlshoej.dk/


 

 
      

 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsnyborg@gmail.com 

UGE 39 

Onsdag d. 25 
September 

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 

Torsdag d.26 
September 

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 oplægsholder Stig Bøgh 
www.linkedin.com/in/stig-bøgh 
 
Titel: Ansat eller selvstændig 

●  Tilbud til iværksættere i Nyborg Kommune  
 
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. 
 

 

http://www.linkedin.com/in/stig-b%C3%B8gh

