PROGRAM FOR FREDERIKSBERG SEPTEMBER 2018
MØDESTED

Café Cadeau, H.C. Ørsteds Vej 28, 1879 Frederiksberg C.
Facilitator: Lise Toft

TID

08.45 - 14.00 mandage og onsdage

MEDBRING

Bærbar computer, madpakke og god energi ☺

MANDAG 3. SEPTEMBER

POWERINSPIRATION

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
10.00 - 12.00 RIcky Nielsen holder foredrag
Med fokus på følgende:
Han giver dig effektive værktøjer og simple strategier til at:
●
●
●

- Ringe på stillingsopslaget og stille de rigtige spørgsmål, som ikke spilder arbejdsgiverens tid
- Skabe et resultatorienteret CV og en fremadrettet ansøgning, der får dig til samtale
- Få kontrol over jobsamtalen og vise gennemslagskraft

12.00 - 12.30 Frokostpause
12.30 - 13.50 evaluering
13.50 - 14.00 Afslutning
ONSDAG DEN 5.
SEPTEMBER

POWERWORK

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de tre arbejdsgrupper:
● Networking & Marketing
● HR & Event- velkomstmøde med introduktion til Powerjobsøgerne
● Administration
12.00 - 12.30 Frokostpause
13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning

MANDAG 10. SEPTEMBER

POWERINSPIRATION

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
10.00 - 12.00 Pernille Krause holder foredrag
Med fokus på følgende:
● Hvordan man får energi til jobsøgningen
●
●

Hvordan man kan booste sig selv, også i jobsøgningen
Hvordan man opnår et Coachende mindset, som giver et skub i den rigtige retning

12.00 - 12.30 Frokostpause
12.30 - 13.50
13.50 - 14.00 Afslutning
ONSDAG 12. SEPTEMBER

POWERWORK

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
OBS. 11.00 - 12.00: Informationsmøde for nysgerrige. Tilmeld dig på pjsfrederiksberg@gmail.com
10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de tre arbejdsgrupper:
● Networking & Marketing
● HR & Event
● Administration
12.00 - 12.30 Frokostpause
13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning
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MANDAG 17. SEPTEMBER

POWERINSPIRATION

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
10.00 - 13.00 Kim Bille Olsen: At inspirere og motivere dig til at bruge telefonen aktivt,
når du søger job.
Med fokus på følgende:
●
●
●
●

foredrag om metodikken i en telefonsamtale
praktiske erfaringer og eksempler
dialog baseret på dine egne erfaringer
20 regler for kontakt pr telefon

12.00 - 12.30 Frokostpause
12.30 - 13.50 Opfølgning
13.50 - 14.00 Afslutning

ONSDAG 19. SEPTEMBER

POWERWORK

09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de tre arbejdsgrupper:
●

Networking & Marketing

●
●

HR & Event - velkomstmøde med introduktion til Powerjobsøgerne
Administration

12.00 - 12.30 Frokostpause
13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning
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UGE 39

POWERWEEK – ÅBENT HUS I ALLE POWERJOBSØGERNES AFDELINGER I UGE 39

Powerweek – Åbent Hus i alle Powerjobsøgernes afdelinger i uge 39
Tilmelding sker via vores kalender https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
Tidsplan for alle dage:
Kl.09.30 – 09.45 indtjekning
Kl.09.45 – 10.45 1. oplæg: Poweroplæg (se nedenstående program)
Kl.10.45 – 11.00 Pause
Kl.11.00 – 12.00 2. oplæg: Ekstern oplægsholder (se nedenstående program)
Kl.12.00 – 12.30 Du er velkommen til at blive og networke med de andre deltagere

MANDAG D. 24.

POWERWEEK

SEPTEMBER
KL. 09.30 – 12.30

Brug dit netværk i din jobsøgning v/facilitator Lise Toft

POWERJOBSØGERNE
FREDERIKSBERG

Lise giver gode råd til, hvordan du med fordel kan bruge dit fysiske netværk, samt det på de sociale medier

C/O CAFÉ CADEAU,

H.C. ØRSTEDSVEJ 28,
1879 FREDERIKSBERG

i din jobsøgning. Hun fortæller også om det du kan forvente, hvis du tilmelder dig et jobsøgningsnetværk
som Powerjobsøgerne, samt hvad netværket forventer af dig.

Revolutioner din jobsøgning og dit personlige brand v/Ricki Nielsen
Ricki Nielsen er en af Danmarks dygtigste jobsøgningseksperter.
Han giver dig effektive værktøjer og simple strategier til bl.a. at:
●

Ringe på stillingsopslaget og stille de rigtige spørgsmål, som ikke spilder
arbejdsgiverens tid

●

Skabe et resultatorienteret CV og en fremadrettet ansøgning, der får dig til samtale

POWERWEEK

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER
KL.09.30 TIL 12.30

Brug dit netværk i din jobsøgning v/facilitator Lise Toft

POWERJOBSØGERNE KØGE

Lise giver gode råd til, hvordan du med fordel kan bruge dit fysiske netværk, samt det på de sociale medier
i din jobsøgning. Hun fortæller også om det du kan forvente, hvis du tilmelder dig et jobsøgningsnetværk

C/O OPTIMAL COACHING,

GALOCHE ALLÉ 9, 1. SAL
4600 KØGE

som Powerjobsøgerne, samt hvad netværket forventer af dig.

Sådan bliver du skarp i din Jobsamtale v/Anne Marie Valentin
Anne Marie Valentin fra http://www.intojob.dk er en garvet foredragsholder og karriere-rådgiver.
Hun vil give os en kærlig opsang, og inspirere os, så vi bliver mere skarpe på jobsamtalen.
Marie Valentin vil komme ind på:
●

Hvad du skal fokusere på til jobsamtalen?

●

Hvordan du skal gøre det

Det ikke er så svært som vi tror!
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ONSDAG D. 26. SEPTEMBER
KL.09.30 – 12.30

POWERWEEK
Vejen til drømmejobbet v/stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard Wilsly.

POWERJOBSØGERNE
RØDOVRE

Malene fortæller om dengang hun var jobsøger – opturene og nedturene samt, hvordan hun blev

HØJNÆSVEJ 73,
2610 RØDOVRE

I dag lever Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos Powerjobsøgerne.

god til at søge job, og pludselig kunne vælge mellem fire stillinger.

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer.

Bliv inspireret til hvordan du bruger video i din jobsøgning v/Nikolai Bendix fra SEEKNSPEAK
●

Hvordan bruger virksomhederne video i deres rekruttering?

●

Hvad skal du sige?

●

Hvordan gør du?

●

Hvordan gør du det bedst?

●

Hvordan sætter du din video i spil?

Side 5 af 6

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER
KL.09.30 – 12.30

POWERWEEK
Vejen til drømmejobbet v/stifter af Powerjobsøgerne Malene Gregaard Wilsly.

POWERJOBSØGERNE
BALLERUP,

Malene fortæller om dengang hun var jobsøger – opturene og nedturene samt, hvordan hun blev

TAPETEN, MAGLEPARKEN 5,
2750 BALLERUP

I dag lever Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos Powerjobsøgerne.

god til at søge job, og pludselig kunne vælge mellem fire stillinger.

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer.

Få jobbet via LinkedIn v/Thorleif Rytz Gotved, LinkedIn specialist, tidligere karriere rådgiver.
Thorleif som selv har fået flere jobs igennem LinkedIn, fortæller hvordan du får maksimalt udbytte
af LinkedIn i jobjagten? Et oplæg med konkrete og inspirerende indspark, hvor vi også kigger nærmere
hvilken betydning dit såkaldte SSI-score har af betydning for at blive bemærket på LinkedIn.

Det er en fordel at have en bærbar PC med.

Find næste måneds program her: https://www.powerjobsogerne.dk/afdelinger/powerjobsogerne-frederiksberg
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