PROGRAM FOR KØGE MAJ 2017
MØDESTED

Sunpark, Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge (ved siden af Silvan)

TID

Kl. 08.45 til kl. 14.00

MEDBRING

Bærbar computer, madpakke og god energi

MANDAG D. 1 MAJ

POWERINSPIRATION

man / tirs

inspiration / powerwork

”Hvad brænder du for” workshop af Malene Gregaard Wilsly – stifter af Powerjobsøgerne.
Hvordan finder du ud af, hvad du virkelig brænder for? Er det muligt at gå efter drømmejobbet?
Derefter tager vi til Lovparken kl.12-16, hvor Powerjobsøgerne Køge har en stand.

TIRSDAG D. 2 MAJ

POWERWORK
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 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te, vand og frugt)
Kl. 10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper


Salg & Marketing



HR & Event



Administration & Drift



FFF

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning
OBS. Kl. 13.00 - 13.50: Informationsmøde for nysgerrige. Tilmeld dig på pjskoge@gmail.dk

MANDAG D. 8 MAJ

POWERINSPRATION – 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 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te, vand og frugt)
Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg og workshop ved Jacob Prasz Lejbowicz - Om arbejdsglæde
Jacob fortæller om arbejdsglæde som ledelsesansvar. Han får os til at se os som små
virksomheder, der selv skal skabe arbejdsglæde i jobsøgningen. Jacob har en god og positiv
energi.
Kl. 12.00 - 12.30 Frokostpause (husk evt. madpakke)
Kl. 12.30 - 13.50 Opfølgning på foredrag
Kl. 13.50 - 14.00 Afslutning

TIRSDAG D. 9 MAJ

POWERWORK PÅ JOBMESSE I KØGE

MANDAB D. 15 MAJ

POWERINSPIRATION
POWERINSPRATION – 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. 10.00 – 12.00 INGRID ANN WATSON
På denne time, bliver du 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.

Side 2

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.

TIRSDAG D. 16 MAJ

POWERWORK OG INFORMATIONSMØDE
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 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te, vand og frugt)
Kl. 10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper


Salg & Marketing



HR & Event



Administration & Drift



FFF

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning
OBS. Kl. 13.00 - 13.50: Informationsmøde for nysgerrige. Tilmeld dig på pjskoge@gmail.dk

MANDAG D. 22 MAJ

POWERINSPRATION- 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. 10.00 – 12.00 Oplæg og workshop – Kan du sælge dig selv? Oplæg V/ Jacob Handberg fra
www.salgschef.dk
Jacob deler ud af sine salgsværktøjer, sådan at du nemmere kan sælge dig selv og ”klæde dig på”
til at turde ringe ud til virksomheder vedrørende et jobopslag eller uopfordret.
Salgschef.sg leverer salgstræning og salgsledelse til virksomheder, der ønsker at være aktive
aktører i stærkt konkurrenceprægede markeder. Den primære drivkraft bag SALGSCHEF|DK er
salgschef Jacob Handberg, der har trænet mere end 1.000 sælgere hos nogle af Nordeuropas
største virksomheder.

Side 3

TIRSDAG D. 23 MAJ

POWERWORK KL. 08.45 – 14.00
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 til 10.00 Pause (vi byder på kaffe, te, vand og frugt)
Kl. 10.00 - 13.50 Powerwork:
Vi fordeler os i de fire arbejdsgrupper


Salg & Marketing



HR & Event



Administration & Drift



FFF

Kl. 13.50 – 14.00 Dagens resultater og afslutning

MANDAG D. 29 MAJ

POWERWORK
KLARGØRING TIL FFF EFTERFØLGENDE DAG

TIRSDAG D. 30 MAJ

FEST FOR FYREDE EN INSPIRATIONSDAG FOR ALLE JOBSØGERE KL. 09.00 – 15.45
Det fulde program kommer ind på hjemmesiden under nyheder samt vores Facebookside.

Side 4

