
inspiration • coaching • events

Netværk for aktive jobsøgere
– i Midt- og Østjylland



Kom og mærk energien!
Torsdag i lige uger er der introduktion til nye medlemmer i PowerjobMidt. Her 
er du velkommen til at komme for at se og høre, om du kan bruge netværkets 
energi i din jobsøgning. 

Om formid dagen kan du høre om PowerjobMidt, udvide dit netværk og få et 
ind tryk af gruppe arbejdet, og om eftermiddagen er der oplæg med inspiration 
til din jobsøg ning.

Tilmeld dig på vores website: powerjobmidt.dk/kom-med-os, hvor efter du 
hører fra os.

Hvem, hvad, hvordan og hvor
PowerjobMidt holder til i Aarhus og dækker Midt- og Østjylland. Vi er en del 
af det landsdækkende netværk Powerjobsøgerne med afdelinger i hele landet 
– derfor bliver du både en del af et lokalt og landsdækkende netværk af aktive 
jobsøgende.

Netværket har samme organisationsstruktur som en virksomhed, hvorfor dine 
kompetencer vil blive brugt bedst muligt til gavn for netværket.  
Du har selvfølgelig også mulighed for at tilegne dig nye kompetencer, da 
netværket har specialister på mange forskellige og skiftende fagområder.

Du kan bidrage med din erfaring i én eller flere arbejdsgrupper efter dine 
ønsker. Eksempelvis arbejdes der med sparring omkring ansøgninger og CV, 
kommunikation, markedsføring, opsøgende virksomhedskontakt og booking af 
inspirerende oplægsholdere. Du finder helt sikkert en gruppe, der matcher dig.

Vores ugentlige netværksmøder finder sted i Aarhus – hver torsdag kl. 9.00-
15.00. Stedet oplyses fra uge til uge i den mødeindkaldelse, vi sender til dig  
pr. e-mail.

Nyt netværk - nye muligheder 
PowerjobMidt er et netværk for ALLE faggrupper af AKTIVE jobsøgende. Vi 
arbejder for en meningsfuld hverdag som jobsøgende, og støtter og hjælper 
hinanden frem mod det næste job.   

Her giver vi hinanden:

• Konstruktiv og individuel feedback på ansøgning og CV
• Socialt netværk
• Individuel coaching
• Inspiration til jobsøgning
• Mulighed for at bruge dine kompetencer, mens du er jobsøgende
• Branchefagligt bredt netværk
• Nye kontakter og indgange til virksomheder
• Julefrokost og andre sociale sammenkomster, som man ellers ikke har,  

når man står udenfor jobmarkedet. 

Som medlem bliver du en aktiv og vigtig del af andres netværk!

Inspiration fra eksterne eksperter
Flere gange om måneden har vi forskellige arrangementer og events. 

Du kan eksempelvis opleve:

• LinkedIn som strategisk jobsøgningsredskab
• Inspiration til at starte selvstændigt
• Personlig udvikling 
• Virksomhedsbesøg
• Kulturelle arrangementer.

PowerjobMidt | Powerjobsøgerne i Midt- og Østjylland

http://powerjobmidt.dk/kom-med-os


                                    

Website: powerjobmidt.dk
E-mail: info@powerjobmidt.dk
Facebook: www.facebook.dk/powerjobmidt
LinkedIn: www.linkedin.com/company/powerjobmidt

Tak til vores sponsor for tryk af denne folder: Damgaard-Jensen A/S - dgj.dk

Bliv en del af PowerjobMidt

Vi håber, at vi har vakt din interesse og nysgerrighed i forhold til at blive en 
aktiv del af vores netværk, mens du er jobsøgende.  
Vi vil gerne invitere dig til et gratis intromødet, og du kan derudover deltage i to 
møder, før du beslutter, om du vil være medlem af PowerjobMidt.

Hvis du vil med, kan du tilmelde dig på vores website:  
powerjobmidt.dk/kom-med-os
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