PROGRAM FOR FREDERIKSBERG AFDELING MARTS 2017
MØDESTED

Cafe Cadeau, H.C. Ørsteds Vej 28, 1879 Frederiksberg C

TID

Kl. 08.45 til kl. 14.00

MEDBRING

Bærbar computer, madpakke og god energi ☺
Vi sørger for kaffe og te

TORSDAG D.
2.MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Powerpræsentation - vores elevator tale

●

Den gode historie

POWERWORK
●

Arbejde i grupperne: HR og rekruttering, salg og marketing, drift og
administration, på at gøre vores egne profiler skarpere og kontakte
virksomheder

●

TIRSDAG D. 7.
MARTS

Informationsmøde kl. 13 for nye medlemmer.

MORGENMØDE KL. 9
●

Powerpræsentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

●

Din jobplan for den næste uge

POWERINSPIRATION

●

Kl. 10 -12 Workshop: ”LinkedIn”, v. Rusbjerg.

Tonny er en mand med mange kompetencer. Han har bl.a arbejdet som visual
merchendiser, koordinator, m.m. I denne sammenhæng vil Tonny introducere os
for brug af LinkedIn i forbindelse med vores jobsøgningsproces. Hjemmeside:
www.rusbjerg@parkmail.dk

●

Kl. 12.30 - 13.45 Fortsat arbejde med egne ansøgninger

●

Kl. 13.45 - 14.00 Opsamling

TORSDAG D. 9.
MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Power presentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

●

Nyt fra alle grupperne

POWERWORK
●

Arbejde i grupperne: HR og rekruttering, salg og marketing, drift og
administration på vores faglige profiler og kontakt til virksomheder

TIRSDAG D.
14. MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Power presentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

●

Din jobplan for resten af ugen

POWERINSPIRATION

●

Kl. 10 - 12 Workshop v. Lise Lindvig. “Rekruttering og sparring,
den gode rekrutteringsproces”.

Lise har mange års erfaring som leder og har herigennem opnået en solid erfaring med
at afdække og udvikle menneskers kompetencer, faglige såvel som personlige. Hun har
undervisningserfaring og har faciltieret mange møder og processer herunder
konfliktsamtaler i grupper.
Lise er oprindeligt uddannet økonom og har suppleret sin viden med en
lederuddannelse, en projektlederuddannelse og en uddannelse i professionel coaching.
Hjemmeside: www.liselindvigconsulting.dk

●

Kl.

12.30

-13.45

Arbejde

med

dine

succeshistorier

-

når

arbejdsgiveren spørger om du kan give et eksempel på de gode
kompetencer, nu har skrevet at du har, fx. God til kundeservice, projekter,
samarbejde mm

●

Kl. 13.45 - 14.00 Opsamling

MORGENMØDE KL. 9
●

Powerpresentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på ansøgning, cv, jobsamtale
mm)

POWERINSPIRATION

TORSDAG D.

●

administration på vores faglige profiler og kontakt til virksomheder

16. MARTS
●

TIRSDAG D.
21. MARTS

Arbejde i grupperne: HR og event, salg og marketing, drift og

Informationsmøde kl. 13 for nye medlemmer.

MORGENMØDE KL 9
●

Elevatortalen

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

POWERWORK

●

Kl. 10 - 12 Workshop v. Thomas Flindt “De syv trin”

Som foredragsholder og fuldtids underviser i arbejdsglæde, er det Thomas vision
at inspirere virksomheder og teams til at udvikle vaner og mønstre der bidrager til en
endnu større glæde og succes i arbejdslivet. Når arbejdsglæden stiger øges salg, service
og samarbejde. Med 14 års erfaring som foredragsholder og med positiv feedback fra
over 1500 arbejdspladser garanterer Thomas et foredrag fuld af indsigter og værktøjer
der tager os til det næste niveau.
Hjemmeside: www.thomasflindt.dk

TORSDAG D.
23. MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Power presentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

POWERWORK
●

Arbejde i grupperne: HR og event, salg og marketing, drift og
administration på vores faglige profiler og kontakt til virksomheder

TIRSDAG D.
28.MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Power presentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på konkrete ansøgninger, cv,
jobsamtale mm)

●

Status fra afdelingerne

POWERINSPIRATION

●

Kim Soelberg Jørgensen “Jobsøgningsguide”.

Kim oprettede "Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes" 12. maj
2010, og som siden hen er vokset til at være Danmarks største LinkedIn
netværks gruppe, med over 27.000 medlemmer.
Hjemmeside: www.jobsogningsguide.dk/kim-soelberg-joergensen

TORSDAG D.
30 MARTS

MORGENMØDE KL. 9
●

Powerpresentation - din elevatortale

●

Den gode historie

●

Hvem har brug for sparring? (Sparring på ansøgning, cv, jobsamtale
mm)

POWERINSPIRATION
●

Arbejde i grupperne: HR og event, salg og marketing, drift og
administration på vores faglige profiler og kontakt til virksomheder

●

Informationsmøde kl. 13 for nye medlemmer.

