
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsrodovre@gmail.com  

Program for november hos Powerjobsøgerne Rødovre 

Mødetid og sted: 
Højnæsvej 73, st. 
2610 Rødovre 
 
Vi mødes mandag og tirsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted mandag i ulige uger fra kl. 14.00 – 15.00 
 
Tilmelding på mail: pjsrodovre@gmail.com  
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 45 

Mandag 
02.11.2020 

Powerwork 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14:00 – 15:00 Informationsmøde 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 
 

Tirsdag 
03.11.2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

• Vi træner personlige præsentationer 

• Del de gode historier fra jobsøgningen 

• Har du brug for hjælp til noget? 
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Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Webinar v/ Henrik Hahn-Nissen, ”Kaffemøder” 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 46 

Mandag 
09.11.2020 

Powerwork 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 LinkedIn undervisning 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Tirsdag 
10.11.2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen 
 
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) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Rune Bech Christensen fra RBC Consult, 
”CV der sparker døre ind” 
Et oplæg der gerne skal rykke lidt ved tilgangen til jobsøgningen og til dit 
CV. 
Du kan forvente et oplæg hvor du får nogle metoder med hjem til det 
målrettet CV, men uden at det bliver skabeloner. 
En ærlig tilgang til CVét set med en rekrutteringskonsulents briller. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 47 

Mandag 
16.11.2020 

Powerwork 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14:00 – 15:00 Informationsmøde 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 
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Tirsdag 
17.11.2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen 
 
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 Webinar v/ Steen Kræmer Rasmussen, ”Hit med 
jobbet” 
”Når webinaret er slut, har du en helt ny opfattelse af, hvad en god 
ansøgning er.” Sådan lyder Steen Kræmer Rasmussens løfte til dig. Du 
lærer at skrive den ansøgning, der for alvor giver dig et forspring fra dine 
konkurrenter. Første bud er, at du skal holde op med at beskrive dig selv. 
I stedet skal du bringe din professionelle personlighed i spil på en måde, 
så du med garanti bliver relevant for arbejdsgiveren. Det er det, du lærer 
i webinaret, hvor vi moderniserer den klassiske ansøgning, så den lever 
op til 2021-krav. 
Steen Kræmer Rasmussen er forfatter til bestselleren Hit med jobbet og 
Scor jobbet til samtalen. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 48 

Mandag 
23.11.2020 

Powerwork 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 
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• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Tirsdag 
24.11.2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen 
 
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, ”Hvordan gør du dig til en 
vinder?” 

- Kort introduktion 
- Kender du det med overspringshandlinger 
- Hvordan hjernen hjælper dig 
- Hør om metoder hertil og forstå din overbevisning 

 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobsøgningsværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. Hav 
derfor gerne CV, ansøgning eller lignende med i print samt din computer 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

UGE 49 

Mandag 
01.12.2020 

Powerwork 
Facilitator: Vibeke Kolding Søndergaard 
 
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) 
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Kl. 10.00 – 12.00 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

• Administration 

• HR og event 

• Drift 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Jobværksted 
I fokusgrupper arbejder vi hver især med vores eget materiale. 
Hav derfor CV, ansøgning eller lignende med samt din computer. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14:00 – 15:00 Informationsmøde  
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 
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