
Fest For Fyrede i Falconer Salen, Frederiksberg 
 

Fredag den 29. april kl. 09.00-15.30 åbner vi igen dørene til et brag af en Fest For Fyrede i Falconer Salen 
på Frederiksberg. Radisson BLU Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg 

Glæd dig til et festfyrværkeri af foredrag, og få ny energi og gode råd til din jobsøgning. Alle jobsøgende er 
velkomne, og det er gratis at deltage i arrangementet. 

Forplejning: Der vil være kaffe/te/vand gennem hele dagen samt 1 stk. sandwich i frokostpausen. Derudover 
er der mulighed for at købe sodavand og kage i baren. 

Program - stor scene 

09.00-09.50 

Indskrivning og netværk 
09.50-10.05 
 
Velkomst v/ Nikolaj Bøgh, Det Konservative Folkeparti (C), medlem af Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget, Frederiksberg Kommune 
10.05-10.20 
 
Præsentation af de 3 jobsøgningsnetværk 
10.20-10.50 
 
Kunsten at smalltalke og aktivere sit netværk i jobsøgningen 
v/ Carina Heckscher, foredragsholder, networkingekspert og forfatter. networkingekspert.dk. 
I dette foredrag får du inspiration og motivation til at blive tryg ved at benytte personlig branding som en aktiv del af din 
jobsøgning. Få fif til at aktivere dit netværk til at hjælpe dig med at finde dit næste job. Læs mere  
10.50-11.00 
 
Lovgivningen vedrørende kurser for ledige v/ Annelise Jørgensen, markedskonsulent, 
www.jobindexkurser.dk 
11.00-11.30 
 
Pause og netværk 
11.30-12.30 
 
De siger, det kan betale sig at arbejde, men er det så ligetil? 
v/ Pernille Rosenkrantz-Theil, medlem af Folketinget 
12.30-13.30 
 
Frokost og netværk 
13.30-14.30 
 
Sådan blev jeg KASI v/ Jesper ”Kasi” Nielsen, iværksætter og stifter af Pandora CWE, Endless Jewelry og 
Amazing Jewelry 
Jesper ”Kasi” Nielsen vil fortælle om at være en knægt på den københavnske vestegn med store drømme. Han vil 
desuden fortælle om at være med til at skabe verdenskendte smykkebrands som Pandora CWE (a part of the Pandora 
Group), Endless Jewelry og det seneste Amazing Jewelry. Jesper ”Kasi” Nielsens foredrag skal bruges som inspiration 
til, hvordan man hele tiden skal gå nye veje og være klar til at tilpasse strategi og målsætning, når mulighederne opstår.  
14.30-15.00 
 
Pause og netværk 
15.00-15.30 
 

Disruption v/ Kaare Danielsen, direktør og stifter af www.jobindex.dk. 
Fremtiden er ikke hvad den har været. Nye digitale forretningsmodeller vender op og ned på eksisterende industrier. 
Hvad kommer det til at betyde for jobmarkedet? 

 

 

http://www.networkingekspert.dk/
http://www.jobindex.dk/cms/fff-carina-heckscher-okt2015
http://www.jobindexkurser.dk/
http://www.jobindex.dk/


 

Program - lille scene 

10.20-11.20 
Kan du virkelig skabe dit drømmejob med ANNAWAY? v/ Anna Nyboe, CEO & Founder, 
www.annaway.dk 
Anna Nyboe er stifter af ANNAWAY, som Jobindex har købt og udbudt som et gratis online kursus. Anna fortæller om, 
hvad du kan bruge kurset til og giver dig særlige ekstra tips og eksempler på, hvordan du bedst og hurtigst skaber dit 
drømmejob. Anna fortæller desuden om de positive effekter, som kurset kan give dig, og hvordan du holder momentum 
og inspirationen i top. Ligeledes vil du høre om de kritiske steder i forløbet, og hvordan du kommer igennem dem. Du har 
mulighed for at stille spørgsmål til kurset og til Anna på denne dag! 

11.30-12.30 
 
HR-panelet 
HR-partner Musa Kekec - Novo Nordisk A/S 
HR-chef Karina Kaufeld Andreasen – ISS Facility Services A/S 
Job- og karrierechef Anne Rasmussen – FTF-A 
Afdelingschef Lone Gregaard – Huset Venture 
HR-konsulent Martin Sluth – Teknologisk institut 
– Debatten styres af journalist Ann Marker. 
 
Stil spørgsmål til et bredt panel af erfarne HR-folk om alt det, du i jobsøgningen synes, er en udfordring - for meget 
erfaring, skal man ringe, nyuddannet, brancheskift, fleksjobber, osv. 
Send din udfordring til kontakt@powerjobsogerne.nu inden den 25/4, hvor vi udvælger 5 udfordringer, som panelet får 
mulighed for at rådgive dig omkring.  
14.40-15.30 
 

Drop forbeholdene og få jobbet v/ Finn Larsen, karriererådgiver og jobcoach hos Receptor.dk 
I dette foredrag får du inspiration til, hvordan du fjerner forbehold, der hæmmer din jobsøgning og i stedet sætter fokus 
på dit potentiale og muligheder, samt virksomhedernes behov og udbytte. Du vil opleve, at selv små justeringer kan give 
dig bedre kontrol over din jobsøgning og karriere. 
Alle, der deltager ved dette foredrag, har mulighed for at vinde personlig sparring fra en af Danmarks bedste 
karriererådgivere til en værdi af kr. 7.300,-. 

CV-rådgivning 

Vores dygtige CV-rådgivere vil igen være til stede og give gode råd til dit CV. 

Du kan tilmelde dig 20 minutters personlig CV-rådgivning. Tilmelding starter kl. 09.00 ved tilmeldingsbordet i 
foyeren, og billetter udleveres efter først-til-mølle-princippet. Husk at medbringe dit CV på dagen, og mød op 
på 1. sal 10 minutter før din aftale. 

Udstillere / kursusudbydere 

I foyeren og lobbyen kan du få inspiration og en god snak med de mange udstillere. 

Bigum & Co 
Commitment Lab 
Finn Larsen 
Jobindex Kurser 
Cph Business Academy 
Itucation 
HELP@HEAD 
DEKRA 
Niels Brock 
CPHWEST 
Topic - sprogskole 
Nyledige.dk 
Jobindex 
cph:learning 
Commercial Development 
Erhvervsskolen Nordsjælland 
New Milestone 

 

http://www.annaway.dk/
mailto:kontakt@powerjobsogerne.nu
http://www.receptor.dk/
http://www.bigum.co/
http://www.commitmentlab.dk/
http://www.receptor.dk/
http://www.jobindexkurser.dk/
http://www.cphbusiness.dk/
http://www.itucation.dk/
http://helpahead.dk/
http://www.dekra.dk/
http://www.brock.dk/
http://www.cphwest.dk/
http://www.topic.dk/
http://www.nyledige.dk/
http://www.jobindex.dk/
http://cphlearning.dk/
http://b-n-r.dk/
http://www.esnord.dk/kursuscenter
http://www.newmilestone.dk/

