
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
pjsrodovre@gmail.com  

Program for december 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 49 

Mandag 
30. november 2020  

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
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 
01. december 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 Foredrag v/ Susanne Vænggaard fra SEIA,  
”Tips og tricks fra chefen” 
Gode råd ifm jobsøgning ud fra hendes mange års erfaring som chef. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 50 

Mandag 
07. december 2020  

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost (julefrokost) 
Vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 – 15.00 
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Informationsmøde (kun ulige uger) 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 
 

Tirsdag 
08. december 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/ Per Rasmussen, ”Den gode samtale”. 
Oplægget handler om at opbygge tillid i sig selv, være til stede i rummet 
og samtalen og kende og mærke nogle af de vigtige mekanismer, som 
bestemmer stemningen i samtalen. Vi arbejder med praktiske øvelser, 
som får os til at opleve, det vi taler om, i vores krop, så det er kodet ind i 
vores hjerne og krop, når vi skal bruge det. Deltagerne får til slut i 
workshoppen et kort med vores bud på de vigtigste 8 elementer for at 
skabe en god samtale. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

UGE 51 

Mandag 
14. december 2020  

Kampagnedag 
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 Ringekampagne 
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Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil også du have adgang til ledige stillinger, inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne og vind lækre præmier. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 
Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde (kun ulige uger) 
Tilmelding på pjsrodovre@gmail.com 
 

Tirsdag  
15. december 2020  

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Holmelund Budahl Hansen 
 
Kl. 08.45 – 09.00 
Find dig til rette, sæt kaffe og tevand over 
 
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/ Peter Bræmer & Majbritt Bræmer, 
”Mindset” 
Ændring af mindset, så du får det du ønsker 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
Vi spiser vores medbragte madpakke eller køber noget i Rødovre 
Centrum 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

 

mailto:pjsrodovre@gmail.com
mailto:pjsrodovre@gmail.com

