
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
kontakt@pwjs.dk  

Program for juli hos Powerjobsøgerne Sjælland 

Mødetid og sted: 
 
Powerjobsøgerne Sekretariat 
Højnæsvej 73 
2610 Rødovre 
 
Mødedage: mandag, tirsdag 
og onsdag 
 
Mødetider varierer, se 
nærmere i skemaet 
 
Udendørs aktiviteter foregår 
i Hareskoven eller 
Frederiksberghave og kræver 
ingen tilmelding 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke, drikkevarer og godt humør. Grundet Covid19 
serverer vi ikke kaffe eller te i en periode. 
 
Tilmelding på mail: kontakt@pwjs.dk 
 
Da vi har begrænsede pladser, skal der foretages en tilmelding på direkte 
mail til facilitator. Herefter vil du få en bekræftelse, hvis der er plads til 
dig. Du må ikke møde op, før du har fået denne bekræftelse. Du vil få 
besked, om du kan møde op eller ej, senest dagen i forvejen. 
 
Informationsmøder afholdes mandage i ulige uger kl. 14.00 – 15.00 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 27 

Mandag 
29. juni 2020 
Sekretariatet 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Ann Gyda Pedersen 
 
Kl. 09.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 14.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Ann Gyda Pedersen 
Tilmeld dig på kontakt@pwjs.dk  
 

Tirsdag  
30. juni 2020 
Hareskoven 

Powersparring (udendørs) 
 
Kl. 10.00 Vi mødes ved Bryggeriet Skovlyst, Skovlyst vej 2, 3500 Værløse 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Walk and Talk 
Vi deler os op i mindre og grupper og giver sparring til hinanden. 
Aktiviteter varierer efter behov, så hav gerne forslag med til, hvad du har 
brug for lige nu i din jobsøgning. 
 
Kl. 11.45 – 12.00 Afslutning 

mailto:kontakt@pwjs
mailto:kontakt@pwjs.dk
mailto:kontakt@pwjs.dk


 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
kontakt@pwjs.dk  

Opsummering og evaluering af vores snakke og tak for i dag. 
 

Onsdag  
1. juli 2020 
Sekretariatet 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Budahl 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 

• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Maja Holmelund Budahl Hansen, ”Video 
præsentation” 
Et billede siger mere en 1000 ord – og en video siger mere end 100.000! 
Men for mange er det svært at komme i gang med video i forbindelse 
med jobsøgning. Frygt ikke hjælpen er her. Få konkrete tips til, hvordan 
du kan optimere din jobsøgning med video af Powerjobsøgernes egen 
Maja, som selv fik stor succes med en video ansøgning! 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden videre i Jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 28 

Mandag 
6. juli 2020 
Sekretariatet 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Ann Gyda Pedersen 
 
Kl. 09.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
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Evaluering og tak for i dag. 
 

Tirsdag  
7. juli 2020 
Frederiksberg Have 

Powersparring (udendørs) 
 
Kl. 10.00 Vi mødes ved Søndermark Natur- og Fritidshytte, Bag 
Søndermarken 20, 2000 Frederiksberg 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Walk and Talk 
Vi deler os op i mindre og grupper og giver sparring til hinanden. 
Aktiviteter varierer efter behov, så hav gerne forslag med til, hvad du har 
brug for lige nu i din jobsøgning. 
 
Kl. 11.45 – 12.00 Afslutning 
Opsummering og evaluering af vores snakke og tak for i dag. 
 

Onsdag  
8. juli 2020 
Sekretariatet 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Budahl 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 

• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Rikke Oehlenschläger, ”Mindset” 
Få et boost til din energi og din motivation når Rikke holder oplæg om 
mindset. Du vil få udfordret dine overbevisninger og få konkrete 
værktøjer, som du kan bruge i din jobsøgning.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden videre i Jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
 

 

UGE 29 

Mandag 
13. juli 2020 
Sekretariatet 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Ann Gyda Pedersen 
 
Kl. 09.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
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Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Ann Gyda Pedersen 
Tilmeld dig på kontakt@pwjs.dk  
 

Tirsdag  
14. juli 2020 
Hareskoven 

Powersparring (udendørs) 
 
Kl. 10.00 Vi mødes ved Bryggeriet Skovlyst, Skovlyst vej 2, 3500 Værløse 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Walk and Talk 
Vi deler os op i mindre og grupper og giver sparring til hinanden. 
Aktiviteter varierer efter behov, så hav gerne forslag med til, hvad du har 
brug for lige nu i din jobsøgning. 
 
Kl. 11.45 – 12.00 Afslutning 
Opsummering og evaluering af vores snakke og tak for i dag. 
 

Onsdag  
15. juli 2020 
Sekretariatet 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Budahl 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 

• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Malene Gregaard Wilsly, ”Jobsamtalen” 
Få alle Malenes fif og tricks til den gode jobsamtale! 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden videre i Jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for  dag 
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UGE 30 

Mandag 
20. juli 2020 
Sekretariatet 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 14.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 

Tirsdag  
21. juli 2020 
Frederiksberg Have 

Powersparring (udendørs) 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 10.00 Vi mødes ved Søndermark Natur- og Fritidshytte, Bag 
Søndermarken 20, 2000 Frederiksberg 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Walk and Talk 
Vi deler os op i mindre og grupper og giver sparring til hinanden. 
Aktiviteter varierer efter behov, så hav gerne forslag med til, hvad du har 
brug for lige nu i din jobsøgning. 
 
Kl. 11.45 – 12.00 Afslutning 
Opsummering og evaluering af vores snakke og tak for i dag. 
 

Onsdag  
22. juli 2020 
Sekretariatet 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 

• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Peter Rasmussen, ”CV og ansøgning” 
Få konkrete tips til at lave et ansøgningsmateriale, der sidder lige i 
skabet. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
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Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden videre i Jobsøgningen. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
 

 

UGE 31 

Mandag 
27. juli 2020 
Sekretariatet 

Jobsøgningsværksted 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 12.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 14.00 Værksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale, hav derfor 
CV, ansøgning eller lignende med samt computer. 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Informationsmøde v/ Jeanette Strøm 
Tilmeld dig på kontakt@pwjs.dk  
 

Tirsdag  
28. juli 2020 
Hareskoven 

Powersparring (udendørs) 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 10.00 Vi mødes ved Bryggeriet Skovlyst, Skovlyst vej 2, 3500 Værløse 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Walk and Talk 
Vi deler os op i mindre og grupper og giver sparring til hinanden. 
Aktiviteter varierer efter behov, så hav gerne forslag med til, hvad du har 
brug for lige nu i din jobsøgning. 
 
Kl. 11.45 – 12.00 Afslutning 
Opsummering og evaluering af vores snakke og tak for i dag. 
 

Onsdag  
29. juli 2020 
Sekretariatet 

Powerinspiration 
Facilitator: Jeanette Strøm 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi øver præsentationer 

• Den gode historie 
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• Brug for hjælp? 
 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (husk selv drikkevarer) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Birgitte Baadegaard, ”Når mænd og 
kvinder kommunikerer” 
Mænd og kvinder har helt forskellige måder at kommunikere på og i 
deres jobsøgning. Her kan du lære at forstå forskellene – og bruge dem 
aktivitet og til din fordel i din jobsøgning. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Hav selv madpakke med. Alternativt kan der købes mad i Føtex ved siden 
af Sekretariatet. 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powersparring 
Vi hjælper hinanden videre i Jobsøgningen 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag. 
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