PROGRAM FOR FREDERIKSBERG DECEMBER 2018
MØDESTED

Café Cadeau, H.C. Ørsteds Vej 28, 1879 Frederiksberg C.
Facilitator: Anja Kofoed

TID
MEDBRING

kl.08.45 - 14.00 mandag og onsdag

MANDAG DEN 3. DECEMBER

POWERINSPIRATION

Bærbar computer, madpakke og god energi ☺
Facilitator: Frederiksberg
kl.09.00 - 09.30 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

kl.09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
kl.10.00 - 12.00 Alexander Kjerulff: “Arbejdsglæde”. Som jobsøger handler det
ikke bare om at finde et job - det handler om at finde et job man bliver glad for.
Verdens førende eksperter i arbejdsglæde fortæller:
●

hvad arbejdsglæde er og ikke er

●

hvad du skal lede efter i næste job

●

hvordan du bevarer arbejdsglæden i jobsøgningen

kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl.12.30 - 13.50 Der arbejdes i Linkedin/networking/Julekonkurrence. Vi arbejder
intensivt på at forbedre profiler og udvide netværk.
kl.13.50 - 14.00 Afslutning
ONSDAG DEN 5. DECEMBER

POWERWORK

Facilitator: Anja Kofoed
kl.09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●
●
●
●

Dagens program
Powerpræsentation af den enkelte deltager
Gode historier fra din jobsøgning
Har du brug for hjælp til noget?

kl.09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
OBS. 11.00 - 12.00: Informationsmøde for interesserede. Tilmeld dig på
pjsfrederiksberg@gmail.com
kl.10.00 - 13.50 Powerwork:Der arbejdes i Linkedin/networking/Julekonkurrence.
Vi arbejder intensivt på at forbedre profiler og udvide netværk.
kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl. 12.30-13.00 Powerwork: Der arbejdes i Linkedin/networking/Julekonkurrence.
Vi arbejder intensivt på at forbedre profiler og udvide netværk.
13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning

MANDAG DEN 10.

POWERINSPIRATION

DECEMBER

Facilitator: Frederiksberg
kl.09.00 - 09.30 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

kl.09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
kl.10.00 - 12.00 [Inspirationsoplæg: Person, evt. link til website/LinkedIn]
kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl.12.30 - 13.50 Der arbejdes i Linkedin/networking/Julekonkurrence. Vi arbejder
intensivt på at forbedre profiler og udvide netværk.
kl.13.50 - 14.00 Afslutning
kl.14.00 Julefrokost- ?
ONSDAG DEN

12. DECEMBER

POWERWORK

Facilitator: Anja Kofoed
kl.09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

kl.09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
kl.10.00 - 13.50 Powerwork: Der arbejdes i Linkedin/networking/Julekonkurrence.
Vi arbejder intensivt på at forbedre profiler og udvide netværk.
kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning

MANDAG DEN 17.

POWERINSPIRATION

DECEMBER

Facilitator: Frederiksberg
kl.09.00 - 11.00 Charlotte Bang: “Forandring indefra”●
●

positiv feedback
overordnet mindfulkommunikation

kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl.12.30 - 13.50
kl.13.50 - 14.00 Afslutning
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ONSDAG DEN 19. DECEMBER

POWERWORK

Facilitator: Anja Kofoed
kl.09.00 - 09.50 Morgenmøde:
●

Dagens program

●

Powerpræsentation af den enkelte deltager

●

Gode historier fra din jobsøgning

●

Har du brug for hjælp til noget?

kl.09.50 - 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te og vand)
OBS. 11.00 - 12.00: Informationsmøde for interesserede. Tilmeld dig på
pjsfrederiksberg@gmail.com
kl.10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de tre arbejdsgrupper:
● Networking & Marketing
● HR & Event
● Administration
kl.12.00 - 12.30 Frokostpause
kl.13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning
kl.14.00 - Julegløgg og juleafslutning.
På gensyn onsdag den 2 januar kl 8.45-14.00
Find næste måneds program her:
https://www.powerjobsogerne.dk/afdelinger/powerjobsogerne-frederiksberg
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