Program for januar 2021 hos Powerjobsøgerne Rødovre
Mødetid og sted:
Højnæsvej 73, st.
2610 Rødovre

Medbring PC eller tablet hvis muligt

Vi mødes mandag og tirsdag
fra kl. 08.45 – 14.00

Tilmelding på mail: pjsrodovre@gmail.com

Medbring madpakke og godt humør.

(NB! Vi tager forbehold for ændringer)
OBS! Grundet Covid19 kører
vi online én gang om ugen
UGE 1
Tirsdag
05 januar 2021
Klik her kl. 09.00 for at
deltage

Powerinspiration online via Teams
Facilitator: Jeanette Strøm
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 Foredrag v/ Maja Holmelund Budahl Hansen, ”Skab dit
eget indhold på LinkedIn”
Undersøgelser viser, at det faktisk kun er 1% af alle LinkedIn brugere, der
selv skaber indhold til platformen. Og det er ærgerligt, for det er sådan,
man har bedst mulighed for at blive synlig, blive set og blive fundet af en
mulig kommende arbejdsgiver. Til dette oplæg vil du få tips, tricks og
inspiration til, hvordan du kan komme i gang med selv at skabe
interessant indhold!
Kl. 12.00 – 13.00 Powersparring
Vi giver hinanden sparring til jobsøgningen

UGE 2
Tirsdag
12. januar 2021
Klik her kl. 09.00 for at
deltage

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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 Foredrag v/ Tina Tangdal, ”Sådan får du den gode Todo-liste, så du kommer i mål”

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsrodovre@gmail.com

Det kan gøre det betydelig lettere for dig at nå i mål med de ting du skal,
og de ting du sætter dig for, når du har en to-do-liste, der kan bakke dig
op. Ved du, hvordan du bygger den gode to-do-liste, kommer du lettere
fra a til z. For det er nemlig ikke lige gyldig, hvordan du arbejder med
den.
Kl. 12.00 – 12.00 Powersparring
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen

UGE 3
Tirsdag
19 januar 2021
Klik her kl. 09.00 for at
deltage

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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 Foredrag v/ Klaus Rejnhold, ”Sådan gør du dig til en
vinder”
Kl. 12.00 – 12.00 Powersparring
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen

UGE 4
Tirsdag
26 januar 2021
Klik her kl. 09.00 for at
deltage

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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 Foredrag v/ Søren Mortensen, ”Netværksmesteren deler ud”
Søren har en positiv og opmuntrende indstilling til, hvordan man kan
vedligeholde sit netværk. Han har erfaring indenfor området, og kom
med videnskabelige facts.
Kl. 12.00 – 12.00 Powersparring
Vi giver hinanden sparring og hjælper videre i jobsøgningen

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsrodovre@gmail.com

