
 

       
 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsfrederiksberg@gmail.com 

Program for januar måned hos Powerjobsøgerne i Frederiksberg  
Mødetid og sted: 

 
Søndermark Natur- og Fritidshytte 
Bag Søndermarken 20, 
2000 Frederiksberg 
  
Vi mødes onsdag og torsdag fra 
Kl.08.45 - 14.00 
 
      

Medbring PC eller tablet hvis muligt. 
 
 Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted onsdag i ulige uger fra  
kl.13-14.00 
 
Tilmelding på mail: pjsfrederiksberg@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 2  

Onsdag d. 8 januar Powerwork 
Facilitator: Carina Hecksher  
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
      
Kl. 10.00 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
• Administration  
• Networking og marketing   
• HR & Event   
• Drift  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50 
Vi forsætter i arbejdsgrupperne 
+ X-factor for de kollegaer, der har brug for sparring 
 
Kl. 13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.  
      

Torsdag d.9 januar 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Maja Pilgaard Jensen 
      

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 



 

       
 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsfrederiksberg@gmail.com 

Kl. 10.00 – 12.00. foredrag v / Thorleif Gotved “Linkedin fra profil til 
algoritme” 
I dette oplæg, som former sig efter deltagernes spørgsmål, så vil Thorleif 
Gotved fokusere på dels profiler på LinkedIn (hvad virker og hvad virker knap 
så godt) samt hvordan du får dit indhold ud og flyve (hvordan ser LinkedIns 
algoritme ud til at fungere). 
      
Kl. 12.00-12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30-13.50  
Vi deler os i grupper af 3-4 personer, hvor vi kigger på hinandens LinkedIn. 
Hver person får 10min, til at se på profil og give feedback. Stemmer den 
digitale profil overens med personen vi møder?!  
 
Kl. 13.50 – 14.00  
Evaluering og afslutning. 
 

      

 

      

UGE 3 

Onsdag d. 15 januar Powerwork 
Facilitator: Carina Hecksher 
      
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, vand 
 
Kl. 10.00 - 12.00 Powerwork 
Vi arbejder i grupperne  

● Administration 
● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause   
  
Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13-14.00 Powerinformationsmøde v/Carina 
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 16 januar Powerinspiration 
Facilitator: Christoffer Casparij 
 



 

       
 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsfrederiksberg@gmail.com 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl. 10.00 – 12.00 Powersparring 

Alle skal denne dag tage en matchende sæt af CV, ansøgning og jobopslag 
med. Vi deler os i grupper af 3-4 personer og giver hinanden sparring til 
jobsøgningen.  

 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi giver hinanden sparring i jobsøgningen.  
 
Kl.13.50 – 14.00  
Dagens resultater og afslutning.  

      

 

UGE 4 

Onsdag d. 22januar Powerwork / introduktion af nye medlemmer 
Facilitator: Carina Hecksher 

      

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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Vi arbejder i grupperne og fortsætter fra sidste uge: 

● Administration (afholder velkomstmøde) 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause  

Kl.12.30 – 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 
 

Torsdag d. 23 januar OBS: Bemærk ændrede tidspunkt for eksternt oplæg.  
Powerinspiration 



 

       
 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsfrederiksberg@gmail.com 

Facilitator: Joanna Krieger, Majken Bang Madsen 
 

Kl. 09.00 - 09.20 Morgenmøde:  

● Vi træner personlige præsentationer 
● Del de gode historier fra jobsøgningen 
● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl.09.30 – 11.30 foredrag v / Lene Fishermann: ”Karrierskift og netværk” 
Beskrivelse af oplæg følger 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi giver hinanden sparring til jobsøgningen.  
 
kl. 13.50-14.00  
Evaluering og afslutning  
 

 

 

 

UGE 5 

Onsdag d.29 januar Powerwork 
Facilitator: Carina Hecksher 
 

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, vand) 

 
Kl. 10.00 - 12.00 Vi arbejder i grupperne: 

● Administration  

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl.12.00 – 12.30 Frokost    

Kl.12.30 – 13.50 Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 

Kl. 13-14.00 Powerinformationsmøde v/ Carina 
 
Kl. 13.50 - 14.00  
Dagens resultater og afslutning 



 

       
 

Tilmeld dig vores informationsmøde 
 via mail pjsfrederiksberg@gmail.com 

      
 
 

Torsdag 30 januar Powerinspiration 
Facilitator:  Majken Bang Madsen 
 

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 til 10.00 Pause (kaffe, te og vand).  
 
Kl.10.00 – 12.00 foredrag v / Karina Andersen, ”Introvert i et ekstrovert 
arbejdsmarked”:  
Cand.mag. i sprogpsykologi, holder oplæg om det at være introvert i et 
ekstrovert arbejdsmarked 
 
Kl.12.00 – 12.30 Frokostpause 
 
Kl.12.30 – 13.50  
Vi giver hinanden sparring til jobsøgningen.  
 
kl. 13.50-14.00  
Evaluering og afslutning  
 
 

 

 


