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Powerweek – Åbent Hus hos Powerjobsøgerne i uge 37 

 

90 % til samtale indenfor tre måneder og 70 % i job indenfor ½ år. Er du 

nysgerrig efter at vide, hvordan Powerjobsøgerne når deres mål, så kom til 

Powerweek! 

 

Er du jobsøger, arbejder du med jobsøgere eller er du networker? Så kig forbi en af vores 

afdelinger i uge 37. Du er meget velkommen forbi alle afdelinger. Lad dig inspirere og 

fornemme #jobsøgningsglæden. Der er to oplæg hver dag, og det er gratis at deltage.  

Tilmeld dig via vores kalender https://www.powerjobsogerne.dk/kalender   

Følg #jobsøgningsglæde og #powerjobsøgerne på LinkedIn og følg med, når vi deler de gode 

historier.  

 

Tidsplan for alle dage (9.-12. september) – NB.: Der kan være lokale afvigelser:  

Kl. 09.30 – 09.45  Velkomst  

Kl. 09.45 – 10.45  1. oplæg: Poweroplæg (se nedenstående program) 

Kl. 10.45 – 11.00  Seek´n´Speak fortæller om din mulighed for at lave CV-video                                                  

Kl. 11.00 – 11.30  Pause 

Kl. 11.30 – 12.30  2. oplæg: Ekstern oplægsholder (se nedenstående program) 

Kl. 12.30 – 13.00  Tid til at networke med dagens deltagere  

 

Mandag d. 9. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Rødovre  

Højnæsvej 73, st., 2610 Rødovre  

 

1. oplæg – Hvordan skaber vi #jobsøgningsglæde? 

v/ facilitator Anja Kofoed 

        Anja fortæller om at skabe #jobsøgningsglæde. Powerjobsøgernes historie, organisering 

og dagligdag. Som facilitator hos Powerjobsøgerne hjælper hun medlemmerne med at 

grave dybere og gøre dem klogere på dem selv og deres kompetencer. 

Seek´n´Speak fortæller om din mulighed for at lave CV-video i pausen                  

 

 

https://www.powerjobsogerne.dk/kalender
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/jobsAeOgningsglAewde/
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2. oplæg – Motivation i jobsøgningen  

v/ Claus Klarup Christiansen, Klarup Consulting 

                     Claus er selvstændig karrierekonsulent og arbejder med personlig rådgivning, sparring 

og coaching til medarbejdere og ledere i forbindelse med karriere- og jobskifte. 

 

Tirsdag d. 10. september kl. 10.00 – 13.30 | Powerjobsøgerne Ballerup  

 World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup 

1. oplæg – Hvordan skaber vi #jobsøgningsglæde?  

v/ facilitator Carina Heckscher 

Carina fortæller om at skabe #jobsøgningsglæde. Powerjobsøgernes historie, organisering 

og dagligdag. Som facilitator hos Powerjobsøgerne hjælper hun medlemmerne med at 

grave dybere og gøre dem klogere på dem selv og deres kompetencer. Der vil også være 

en øvelse til at prøve værktøjerne af.  

Seek´n´Speak fortæller om din mulighed for at lave CV-video i pausen                  

2. oplæg – Skriveterapi 

v/ Annette Aggerbeck, freelancejournalist og psykoterapeut                                     
Et oplæg om skriveterapi, og om hvordan du kan udvikle dig og opnå større selvaccept og           

livskvalitet ved at skrivedagbog. Et rigtig godt værktøj i ledighedsperioden, hvor vi ofte 

plages af tankemylder. 

 

Tirsdag d. 10. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Brøndby  

Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndbyvester  

 

1. oplæg – Vejen til drømmejobbet  

v/ stifter Malene Gregaard Wilsly 

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

hun blev god til at søge job, og pludselig kunne vælge mellem fire stillinger. I dag lever 

Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos Powerjobsøgerne og skabe 

#jobsøgningsglæde.  

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

 

2. oplæg – Brug LinkedIn effektivt i din jobsøgning  

v/ Leif Carlsen, Social Selling Company 

Leif brænder for at hjælpe med at med at udnytte det store potentiale, der ligger i 

at anvende de sociale medier effektivt. Han har mere end 30 års erfaring med 
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markedsføring, branding og ledelse. Leif vil fortælle om hvordan LinkedIn kan 

bruges som et værktøj, der sætter skub i din jobsøgning og spot på dig.  

  

 

Onsdag d. 11. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Frederiksberg 

FIU Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, 2000 Frederiksberg 

 

1. oplæg – Hvordan skaber vi #jobsøgningsglæde?   

v/ facilitator Carina Heckscher 

 Carina fortæller om at skabe #jobsøgningsglæde. Powerjobsøgernes historie, organisering 

og dagligdag. Som facilitator hos Powerjobsøgerne hjælper hun medlemmerne med at 

grave dybere og gøre dem klogere på dem selv og deres kompetencer. 

Seek´n´Speak fortæller om din mulighed for at lave CV-video i pausen                  

2. oplæg – Den rette tilgang til dine udfordringer er grundlaget for dine succeser 

v/ Klement Trabolt, Forfatter og foredragsholder 

Klement vil give gode råd til at bryde det negative tankemønster. Gennem øvelser give 

deltagerne redskaber til at mindske stresstærsklen, få mere overskud og troen på at du 

kan mere… end du tror.   

 

 

Onsdag d. 11. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Nyborg 

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg 

 

1. oplæg – Vejen til drømmejobbet  

v/ stifter Malene Gregaard Wilsly 

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

hun blev god til at søge job, og pludselig kunne vælge mellem fire stillinger. I dag lever 

Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos Powerjobsøgerne og skabe 

#jobsøgningsglæde.  

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

 

2. oplæg – Om CV og jobsøgning 

v/ Allan Bang 

Allan Bang vil fortælle om hvordan man skruer et godt CV sammen og bruger det i sin 

jobsøgning. Få do’s and don’t’s og inspiration til, hvad der kan hjælpe din jobsøgning 

videre.  
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Torsdag d. 12. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Kolding 

c/o AMU, C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding 

 

1. oplæg – Vejen til drømmejobbet  

v/ stifter Malene Gregaard Wilsly 

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

hun blev god til at søge job, og pludselig kunne vælge mellem fire stillinger. I dag lever 

Malene af sit job som sekretariatschef og facilitator hos Powerjobsøgerne og skabe 

#jobsøgningsglæde.  

Malene fortæller også om, hvordan jobsøgningsnetværket fungerer. 

2. oplæg – Salgstale  

v/ Jesper Dalhus, erhvervscoach 

Jesper fortæller på humoristisk vis om nedenstående punkter: 

• Giv arbejdsgiveren en bedre forståelse for dine kompetencer 

• Kom ud over rampen 

• Drag nytte af salgspsykologi i din kommunikation 

 

Torsdag d. 12. september kl. 09.30 – 13.00 | Powerjobsøgerne Køge 

Fælleshuset Søparken, Nylandsvej 185, 4600 Køge  

 

1. oplæg – Hvordan skaber vi #jobsøgningsglæde?   

v/ facilitator Anja Kofoed 

Anja fortæller om at skabe #jobsøgningsglæde. Powerjobsøgernes historie, organisering 

og dagligdag. Som facilitator hos Powerjobsøgerne hjælper hun medlemmerne med at 

grave dybere og gøre dem klogere på dem selv og deres kompetencer. 

Seek´n´Speak fortæller om din mulighed for at lave CV-video i pausen                  

2. oplæg – Få gode råd om rekruttering og jobmarkedet  

v/ Diana Lund Andersen, Jobindex.dk 

Diana fortæller om Jobindex.dk som jobportal og deres gratis inspiration og værktøjer du 

kan benytte som jobsøger.  Hun viser bl.a., hvordan arkivfunktionen er et uundværligt 

værktøj i jobsøgningsprocessen. 

 

 


