Program for november hos Powerjobsøgerne Frederiksberg
Mødetid og sted:
c/o Søndermarken Natur- og
Fritidshytte
Bag Søndermarken 20
2000 Frederiksberg

Medbring PC eller tablet hvis muligt

Vi mødes onsdag og torsdag
fra kl. 08.45 – 14.00

Bemærk! Covid 19 retningslinjerne foreskriver at du bærer mundbind
ved ankomst og når du bevæger dig i rummet. Når du sidder stille, kan
mundbind tages af. Husk at holde afstand og spritte hænder jævnligt.

Medbring madpakke og godt humør.
Informationsmøder finder sted torsdage i lige uger fra kl. 14.00 – 15.00

Tilmelding på mail: pjsfrederiksberg@gmail.com
(NB! Vi tager forbehold for ændringer)
UGE 45
Onsdag
4. november 2020

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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 Intern CV workshop v/Facilitator
Alle medbringer CV i print. Tre mand udvælges/eller melder sig frivilligt
on the spot til at gennemlæse og evaluere et CV og give feedback.
Efterfølgende afsættes der max. 1 minut, hvor alle skriver feedback, som
afleveres til CV’ets ejermand. Processen gentages ved alle CV’er.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
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

Torsdag
5. november 2020

Kampagnedag
Facilitator: Jeanette Strøm
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

•
•
•

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 du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag

UGE 46
Onsdag
11. november 2020

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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/Robert Fabrin, ”Det målrettede CV”
Engang var det nok, at dit CV var en generel, kronologisk gennemgang af
din professionelle historik. Det gav et fint indtryk af hvad du havde lavet
før og så kunne man læse din ansøgning for at læse om din motivation
for at søge stillingen. Sådan er det ikke længere. Processerne for
ansættelser har ændret sig meget de seneste år og konkurrencen om
stillingerne vokser. Dit CV er oftest første touchpoint for ansætterne og
skal gøre mere end at vise din professionelle historik. Velkommen til det
målrettede CV.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge
• Administration

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

•
•

HR og event
Drift

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag
Torsdag
12. november 2020

Kampagnedag
Facilitator: Jeanette Strøm
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 du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde v/Jeanette Strøm
Tilmelding på mail: pjsfrederiksberg@gmail.com

UGE 47
Onsdag
18. november 2020

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
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/ Pernille From Hansen ’’ Uopfordrede
Ansøgninger’’

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

Hvordan finder du frem til de relevante virksomheder for dig, og hvad
skal du gøre bagefter - Hvad skal du sige, gøre og skrive ved en
uopfordret ansøgning? Mange jobsøgere opfordres til at søge
uopfordret, men sjældent med konkret viden om hvordan man skal bære
sig ad. Det vil Pernille komme ind på, så vi er klædt på til at søge
uopfordret.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge
• Administration
• HR og event
• Drift

Torsdag
19. november 2020

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Evaluering og tak for i dag
Kampagnedag
Facilitator: Jeanette Strøm
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 du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag

UGE 48
Onsdag
25. november 2020

Powerinspiration
Facilitator: Jeanette Strøm
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

•
•
•

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/ Simon Majdrup, ”Jobsøgning – Sådan gør
du”.
Praktiske værktøjer og tricks til din jobsøgning og til hvordan, du finder
en balance mellem ’arbejde’ og at holde fri. Fokus vil være på hvordan du
øger din effektivitet og chancer for at komme til samtale. Vi kommer
omkring hele processen fra jobannonce til samtale. Hvordan bruger du
med fordel sociale medier og digitale redskaber og hvordan genvinder du
motivationen når du rammer en svær periode som jobsøgende. En
workshop hvor du får konkrete værktøjer, øvelser, dialog og
erfaringsudveksling. 1 uge forinden oplægget sender 1-2 jobsøgere
Jobopslab, CV samt ansøgning itl opslaget samt et par linjer om hvordan
man har tilgået den specifikke ansøgning.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
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
Torsdag
26. november 2020

Kampagnedag
Facilitator: Jeanette Strøm
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 du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort?
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til
landets virksomheder.
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning
Dagens resultater og tak for i dag
Kl. 14.00-15.00 Informationsmøde v/Jeanette Strøm
Tilmelding på mail: pjsfrederiksberg@gmail.com

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til
pjsfrederiksberg@gmail.com

