
                                             

 

 

 

Powerjobsøgerne starter afdeling i Nyborg den 9. maj – kom med til Kick-off.    Alle 

er velkomne! 
 

Har du brug for sparring, inspiration, kolleger, og at bruge dine kompetencer til noget – så er vi sikre på, at 

jobsøgningsnetværket Powerjobsøgerne er noget for dig. Er du nysgerrig, så mød op den 9. maj og vær 

med lige fra start – hvis du synes det er noget for dig - ellers bruger du bare dagen til en inspirationsdag. 

 

Adressen er: Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg – Lille sal 

 

Vi har fået et godt samarbejde med jobcentret, som vil henvise til os – men det vil til enhver tid være 

frivilligt om du vil deltage efter Kick-off. 

 

Dagens program:                                                                                                                                                                                                         
Kl.08.45 Indtjekning, kaffe og brød.  

Kl.09.00 Formand for beskæftigelsesudvalget Sonja Marie Jensen byder velkommen til Powerjobsøgerne     

Kl.09.10 Velkomst og præsentation af dagens program v/Malene Gregaard Wilsly, Stifter af Powerjobsøgerne 

Kl.09.20 Kaffemøde Vi fylder i kopperne og hilser på hinanden 

Kl.09.35 ”Drøm stort” Foredrag v/Sonja Hovmand Steffesen, Drømmejobmentor 

“Du skal drømme stort først - og så være realistisk bagefter. Men pas på! Bliver du for realistisk, slår du drømmen 

ihjel.”  

Sonja har udviklet EssensModellen, som er et værdiafklaringsværktøj, der hjælper dig til at finde de sider af dig selv 

frem, som du elsker, men som du har lukket ned for. EssensModellen guider dig også til at tage et kig på, om du 

bruger dine 24 timer i døgnet på det, du virkelig ønsker at bruge dit liv på.  

Du bliver guidet til at kigge ind i dig selv og finde dit ægte jeg frem (igen).  

Kl.10.35 Kaffepause Powerjobsøgere fra andre afdelinger er tilstede og der er mulighed for sparring. 

 

Kl.11.05 Foredrag ”De 10 jobsøgnings bud” v/Stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard Wilsly 

Efter snart ti års arbejde med jobsøgere, og før det som leder – har Malene nøje udvalgt sine 10 bedste bud på den 

effektive jobsøgning. Det gælder om at vide, hvad du vil, være målrettet og bruge så mange ”salgskanaler” som 

muligt, samt benytte sig af gratis servises fra bl.a. Jobindex a/s. 

Inkl. information om jobsøgningsnetværket Powerjobsøgerne. 

 

Kl.12.05 – 12.35 Afslutning med friskbrygget kaffe, sparring og mulighed for tilmelding til netværket. 

 

Husk at tilmelde dig på kontakt@pwjs.dk hvis du vil med den 9. maj 

 😊 Det er ganske gratis og uforpligtende😊 

mailto:kontakt@pwjs.dk

