PROGRAM FOR A-POWER TEAM AUGUST 2017
MØDESTED

TID

MEDBRING

TIRSDAG
D.8.AUGUST

Snorresgade 15, 2300 KBH S

Kl. 11.00 til kl.16.30 (Frivilligt: dagene fortsætter med networking, oplæg og løb
eller Powerwalk i samarbejde med FTFa løbeteamet https://ftfa.dk/vitilbyder/moeder-og-arrangementer/events/loeb-dig-til-et-nyt-job/
Bærbar computer, madpakke og god energi☺

POWERINSPIRATION OG POWERWORK
Dagens facilitator: Ann & Lars
Kl. 10.30-11.00 INFORMATIONSMØDE FOR NYE MEDLEMMER
Kl. 11.00-13.00 Powerinspiration
Oplæg af Ingrid Ann Watson
Du bliver introduceret til de 5 arbejdssprog, som vil lette din hverdag og give dig en måde,
at hurtigt bruge og kunne se forskellen i din hverdag. Kurset har teknikker og redskaber som du
nemt kan lære og som du kan bruge med det samme. Du bliver meget bedre til at samarbejde,
sige hvad du mener og blive forstået samt udnytte og få styrket dine egne stærke sider.
Samarbejde begynder med god kommunikation -og giver høj arbejdsglæde.
Den letteste måde at skabe god kommunikation på, er at blive bevidst om de 5 arbejdssprog,
som handler om at lære og siden være opmærksom på, hvilket specifik anerkende sprog, der gør
det lettest for dig at kommunikerer med dine kolleger og/eller dine medarbejdere.
Når du behersker disse arbejdssprog får du her et uvurderligt redskab til at give ros, som høres
og går ind. Megen arbejdsros høres i øjeblikket, men glemmes hurtigt igen. Bruger man de 5
arbejdssprog, bliver rosen siddende og giver kollegaen/medarbejderen følelsen af at være en
mere kompetent medarbejder, hvilket giver større arbejdslyst og arbejdsglæde.
Kl. 13.00-13.30 Frokost
KL.13.30-14.15 Powerstart:
•

Powerpræsentation

•

Den gode historie

•

Hvem har brug for hjælp?

Kl.14.15-16.30 Powerwork i grupper
•

HR og Event

•

Administration

•

Salg og Marketing

Kl 16.30-17.00 Pause og Omklædning
Kl. 17.00 FTFa oplæg af Chefkonsulent Danny Bukh Almstrup fra Mercuri Urval:
Rekrutteringsprocesser
Kl. 18.00-? Walk and talk eller løb med FTFa. Du kan vælge mellem 3 eller 5 km.

TIRSDAG
D.15.AUGUST

POWERINSPIRATION OG POWERWORK
Dagens facilitator: Lars
Kl.11.00-13.00 Powerinspiration:
Oplæg af Pernille From Hansen - Få godt styr på opfordrede ansøgninger. Pernille arbejder til
daglig som underviser og jobkonsulent hos Alecto A/S, og har arbejdet i mere end 7 år som
jobsøgningskonsulent.
Kl.13.00-13.30 Frokost
Kl.13.30-14.00 Powerstart:
•

Powerpræsentation

•

Den gode historie

•

Hvem har brug for hjælp?

Kl.14.00-16.30 Powerwork i grupper:
•

HR og event

•

Administration

•

Salg og Marketing

Kl.16.30-17.00 Pause og omklædning
Kl.17.00-18.00 FTFa oplæg af livsstilsekspert Anne Glad fra DR: Sådan ser fremtidens sundhed
ud.
Kl. 18.00-? Walk and talk eller løb med FTFa
Du kan vælge imellem 3 eller 5 km.

Side 2

TIRSDAG
D.22.AUGUST

POWERINSPIRATION OG POWERWORK
Dagens facilitator: Lars
Kl.10.30-11.00 INFORMATIONSMØDE FOR NYE MEDLEMMER
Kl. 11.00-13.00 Oplæg af Suzann Rye, Stifter / CEO SuperKandidaterne.dk
Kl. 13.00. 13.30 Frokost
Kl. 13.30-14.00 Powerstart:
•

Powerpræsentation

•

Den gode historie

•

Hvem har brug for hjælp?

Kl.14.00-16.30Powerwork i grupper:
•

HR og event

•

Administration

•

Salg og Marketing

Kl.16.30-17.00 Pause og omklædning
Kl.17.00-18.00 Oplæg FTFa, af indehaver Anders Sandfuss fra Schools On The Ron: Inspiration til
at blive selvstændig iværksætter
Kl.18.00-? Walk and talk eller løb med FTFa.
Du kan vælge mellem 3 eller 5 km.

TIRSDAG
D.29.AUGUST

POWERINSPIRATION OG POWERWORK
Dagens facilitator: Lars
KL. 11.00-13.00 OPLÆG AF ANNE BILLING ” SÆLG DIG PÅ DE SOCIALE MEDIER”
Kl. 13.00-13.30 Frokost
Kl.13.30-14.00 Powerstart:
•

Powerpræsentation

•

Den gode historie

•

Hvem har brug for hjælp?

Kl.14.00-16-30 Powerwork i grupper:

Side 3

•

HR og event

•

Administration

•

Salg og Marketing

Kl.16.30-17.00 Pause og omklædning
Kl.17.00- DHL Stafet, løb med i Fælledparken (du får nærmere besked om hvor vi
Powerjobsøgere mødes)

Obs! i uge 36 har vi Powerweek – Åbent hus i alle
afdelinger, med inspirerende oplæg. Hold øje med
vores spændende program på vores hjemmeside
www.powerjobsøgerne.dk eller Facebook siden. Hos
FTFa bliver temaet ”LinkedIn” (tirsdag den 5. sep.)

Side 4

