
 

 
      

 

 

Program for oktober | Powerjobsøgerne Frederiksberg (Vi tager forbehold for ændringer) 
Mødetid og sted: 
 
c/o Café Cadeau 
H.C. Ørstedsvej 28 A 

1879 Frederiksberg  

 
Vi mødes mandage og onsdage fra 
Kl. 08.45 - 14.00 
 

Medbring PC eller tablet, hvis muligt. 
 
Medbring madpakke og godt humør.  
 
Informationsmøder finder sted onsdage i ulige uger fra 
kl. 14.00 – 15.00 
Tilmelding på mail: pjsfrederiksberg@gmail.com 
 

Husk Fest for fyrede d. 29. oktober  
Du skal tilmelde dig via Jobindex (spørg evt. din facilitator) 
 

 

UGE 40 

Onsdag d. 2. oktober 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 - 12.30 POWERWORK (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
 

● Administration  
● Networking og marketing 
● HR & Event  

 
12.30-13.50 X factor: feedback på CV og ansøgning hos en powerjobsøger  
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 
 

 

 

UGE 41 

Mandag d. 7. oktober POWERINSPIRATION 
Facilitator:  Mustafa Dalan  
 
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 - Oplægsholder: Bibi Støvring Sørensen, målrettet ansøgning 
 Bibi Støvring Sørensen vil fortælle om, hvorfor det er en god idé, at du 
målretter din jobsøgning mod det, du ønsker at arbejde med, og det du er god 
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til. Oplægget indeholder konkrete værktøjer, som vi vil arbejde med. 
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

 

Onsdag d. 9. oktober 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 - 13.50 POWERWORK (inkl. frokostpause mellem kl. 12.00-12.30).  Vi 
arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge:  
 

● Administration  
● Networking og marketing 
● HR & Event  

 
 
Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning.   
 
Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde  
Tilmelding på pjsfrederiksberg@gmail.com 
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Mandag d. 14. oktober POWERINSPIRATION 
Facilitator:  Joanna Krieger 
 
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 - Powersparring: alle medlemmer medbringer et matchende 
sæt jobopslag, ansøgning og CV. Vi bruger tiden på at arbejde i grupper og 
give hinanden sparring.  
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
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Onsdag 16. oktober 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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Vi arbejder i grupperne og introducerer nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  

Kl. 12.00 - 12.30 Frokostpause    

Kl. 12.30 - 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 
 
 
 

 

Uge 43 

Mandag d. 21. oktober 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 - 10.00 Pause (kaffe, te og vand) 
 
Kl. 10.00 - 12.00 - Oplægsholder: Claus Klarup - Motivation i forbindelse med 
jobsøgning. Claus Klarup er selvstændig karrierekonsulent og arbejder med 
personlig rådgivning, sparring og coaching til medarbejdere og ledere i 
forbindelse med karriere- og jobskifte. 
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

Onsdag 23. oktober 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, vand). 

Kl. 10.00 - 12.00 Vi arbejder i grupperne og introducerer nye medlemmer.  

● Administration 

● Networking og marketing  
● HR & Event  

Kl. 12.00 - 12.30 Frokostpause    

Kl. 12.30 - 13.50  
Vi fortsætter i arbejdsgrupperne 

Kl. 13.50 - 14.00 Dagens resultater og afslutning 

Kl. 14.00 - 15.00 Informationsmøde 
Tilmelding på Pjsfrederiksberg@gmail.com 
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Mandag d. 28. oktober POWERINSPIRATION 
Facilitator:  Joanna Krieger 
 
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 - Oplægsholder: Rune Bech Christensen: CV´et der sparker 
døre ind. Rune gennemgår hans bud på den bedste måde til hvordan du kan 
få lavet DIT personlige CV, som passer til den branche du søger ind i. Rune har 
arbejdet med rekruttering og karrieresparring i mange år – han ved, hvad der 
virker. 
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 - 14.00 Vi hjælper hinanden med sparring i jobsøgningen.   
 

Onsdag 29. oktober Fest For Fyrede 

Se program under POWERNEWs på hjemmesiden. 

Yderligere information for medlemmer kommer på mail forud for eventen. 
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