
 

 
      

 

 

 

Program for februar måned hos Powerjobsøgerne Frederiksberg 
Mødetid og sted: 
 
Søndermark Natur- og Fritidshytte 
Bag Søndermarken 20, 
2000 Frederiksberg 

 
Vi mødes onsdage og torsdage fra 
Kl. 08.45 - 14.00 
 
OBS! I uge 7 mødes vi onsdag i 
Rødovre afdelingen (Højnæsvej 73 st, 
2610 Rødovre) 
Der er derfor intet informationsmøde i 
Frederiksberg denne uge 
 

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

 
Uge 6 

Onsdag 
d. 5. februar 

Powerwork 
Facilitator: Carina Heckscher 
 

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 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. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 

Torsdag 
d. 6. februar 

Powerinspiration 
Facilitator: Ann G. Pedersen 
 

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 Robert Fabrin om Kaffemøder: 

Det bliver i workshop-format med minimum 1 øvelse, så man oplever at få 
arbejdet med materialet og på den måde få det fra hjernen og ud i fingrene. 
Det primære fokus bliver, hvordan man booker kaffemøder - men jeg kommer 
også omkring arbejdsstruktur, og hvorfor konsistens er så vigtigt både ift det 
uopfordrede, men også for jobsøgning i det hele taget. 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.     
 
Kl. 13.50 - 14.00 Evaluering og afslutning.  
 

 
UGE 7 
 

Onsdag d. 12. februar 
 
Hos RØDOVRE 
Højnæsvej 73 st 
2610 Rødovre 

Powerinspiration - Hos RØDOVRE 
Facilitator: Rødovre 
 

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 Se Rødovres program 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning. 
 

Torsdag 
d. 13. februar 
 
Hos RØDOVRE 
Højnæsvej 73 st 
2610 Rødovre 

Powerwork - Hos RØDOVRE 
Facilitator: Carina Heckscher / Rødovre 
 

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 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. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 

 

 

Uge 8 

Onsdag  
d. 19. februar  

Powerinspiration 
Facilitator: Carina Heckscher 
 

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 Skriv hurtigt og godt: skriveworkshop ved Grethe 
Kildegaard Nielsen 

Vi deler tips og tricks til en god skriveproces og har øvelser, hvor vi skriver 
både i hånden og på computer. Vi får indblik i hurtigskrivningsmetoden og får 
mulighed for at give hinanden feedback. Medbring pen og computer/tablet til 
at skrive med/på.  
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost  
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
 

Torsdag  
d. 20. februar 

Powerwork 
Facilitator: Ann G. Pedersen 
 

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 Vi arbejder i grupperne: 

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  
● Drift 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost    



 

 
      

 

 

Kl. 12.30 - 13.50 X-factor 
Vi sætter fokus på en af vores kollegaer og hjælper personen videre og giver 
nye redskaber til jobsøgningen.  
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
 

 

Uge 9 

Onsdag 
d. 26. februar 

Powerwork 
Facilitator: Carina Heckscher 
 

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 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. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.  
 

Torsdag 
d. 27. februar 

Powerinspiration 
Facilitator: Anja  Kofoed 
 

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 Strategisk Networking v. Helle Rosendal-Andersen: 

● Hvordan du får Kvalitet i din jobsøgning frem for kvantitet. Det sker 
med udgangspunkt i dig. 

● Hvordan du bliver den bedste jobkandidat på arbejdsmarkedet 
samtidig med, du går en skånsom vej. 

● Hvordan andre i din situation har fået succes med strategisk 
networking 

Inden du kommer til foredraget, er det en god ide at gøre dig klart, hvad der 
er særlig vigtigt for dig at få med dig hjem fra foredraget. 



 

 
      

 

 

Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 13.50 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.    
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.  

Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde. Tilmelding via 
pjsfrederiksberg@gmail.com  
 

 

mailto:pjsfrederiksberg@gmail.com

