
  

Ønsker du redskaber til at komme til jobsamtale? 

Ønsker du at blive afklaret med hvad det er, du brænder for?  

Ønsker du hjælp til at komme videre efter en - måske flere afskedigelser? 

Har du brug for hjælp til at blive bygget op – og klædt på til at komme hurtigt videre? 

Ønsker du at komme ud over kanten med dine personlige kompetencer, hvor du går i dybden med dig selv, 
dine værdier, din styrke og dit eget personlige brand? 

Så er dette individelle forløb helt sikkert relevant for dig! 

KURSETS FORLØB 

Dette kursus tager udgangspunkt i dine egne udfordringer og giver 
dig muligheder for at komme disse udfordringer til livs – du rydder 
med andre ord dine personlige barrierer af vejen, så du med fornyet 
styrke kan vende tilbage til jobmarkedet. 
  
Der vil være vejledning, personligt arbejde, øvelser og inspiration så 
du får fuldt udbytte af dit individuelle forløb.  
  

KURSETS FORMÅL 

På Personlig Power kurset vil du opleve at få: 
  

 Personlig afklaring 
 Hvem er jeg, og hvad ønsker jeg for min fremtidige karriere  
 

 Personlige værktøjer 
 Få redskaber til at skabe dit eget fremadrettede løft ud på 

arbejdsmarkedet 
 

 Håndtering af forandringer 
 Opløsning af en fastlåst situation. Hvordan du kommer videre 
 

 Selvledelse 
 Se din egen karrieresti. Lyt til dig selv. Skab dit job. Selvdisciplin 
 

 Personlig branding  
 Få redskaber til præsentationsteknik og forhandlingsteknik, din 

fremtoning mv. til at håndtere jobsøgningen og jobsamtalen 
 

 

>>   

PERSONLIG POWER 
  

SÅDAN KOMMER DU TIL JOBSAMTALEN 
  

  

KURSETS UDBYTTE 

Efter kurset vil dit liv være ændret, og dit syn på livet vil være anderledes. Du bliver i stand til at tage styringen over dit 
liv, at agere fremfor at reagere, tackle dine livsmønstre mere konstruktivt og du vil hvile i dig selv. Dine personlige 
barrierer vil fylde langt mindre i dit liv og du vil være selvansvarlig, selvforsynende og selvforsørgende. 
  

Når du sidder overfor en arbejdsgiver, vil du virke afklaret, troværdig og motiveret – og inspirerende at tale med.  

 

Din selvtillid og dit selvværd vil være stærkere og du vil kunne tackle de uhensigtsmæssige følelser mere konstruktivt. Du 

har med andre ord dét, der skal til for at skabe dit liv - og den karriere du ønsker. 



  

FORVENTET TIDSFORBRUG 

Personlig Power forløbet er et intensivt forløb, der stiller krav om, at du ønsker at 
arbejde med dig selv - gå i dybden og lære dig selv at kende, så du er 100% 
afklaret til eksempelvis jobsamtalen. Vi mødes til undervisning/vejledning fordelt 
over 6 uger. I denne periode vil du arbejde intensivt med dig selv, svarende til et 
fuldtids job.  

Du vil få et målrettet forløb, hvor du kommer til at få et nyt perspektiv på din 
situation og få værktøjer til at håndtere den, så du kan komme hurtigt videre på 
den bedste måde for lige netop dig.  

Der bliver udleveret materiale, som du sideløbende kan arbejde med.  

Personlig Power er bygget op om emner som Personligt Tema; Personlige 
Værktøjer; Den Røde Tråd; Karrierevalg; Personlig Branding samt Jobsamtale. 

 

 

 

Personlig Power giver dig et kompetenceløft, der giver dig inspiration, mod og 
styrke til at gå din egen vej - om det er som selvstændig, som lønmodtager, eller 
som studerende er underordnet, det handler jo om dig! Det vigtigste er, at du er 
afklaret med dig selv og hvad du skal; at du kommer ud og bidrager til samfundet 
med dig og dine kompetencer - og derved bliver selvforsørgende. 

Din indgang til forløbet kan eksempelvis være: 

 Stress  

 Mobning 

 Afskedigelse og ledighed 

 Fysiske og psykiske udfordringer 

 Tidligere hårdt arbejdspres/-miljø 

 Samarbejdsmæssige udfordringer på din vej 

 Traumatiske oplevelser i livet, der spænder ben for dig jobmæssigt 

 Andre personlige udfordringer, der forhindrer dig i at have et job 

 

TILMELDING 

Du kan melde dig til forøbet på nedenstående mail eller telefonnummer. Du kan søge om 

hjælp til finansiering via dit lokale Jobcenter.  

   

KONTAKT: MICHAEL W. BERG | TLF.: 26 33 55 33 |  EMAIL: MIWIBE@GMAIL.COM 

Personlig 
Power 

Personligt 
tema 

Personlige 
værktøjer 

Den ”røde 
tråd” 

Karrierevalg 

Personlig 
branding 

Jobsamtale 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

HVEM ER MICHAEL W. BERG 

Michael W. Berg har tidligere arbejdet som 

freelance management konsulent hos Arla Foods, 

Teknisk Chef hos Constructor A/S, seniorkonsulent 

hos Teknologisk Institut og som selvstændig coach 

og vejleder. Michael har endvidere undervist i 

jobsøgningsforløb hos Arbejdernes Landsbank, 

IKU/Capacent og Jobvision, Jobcenter Lejre, 

Jobcenter Ringsted samt Jobcenter Roskilde. 

  

REFERENCER: 

”Har jeg fået skabt klarhed, fået energi og ryddet op 

i mine barrierer? Ja, mit forløb hos MWB har levet 

100 % op til dette og mere end jeg umiddelbart 

havde forventet. Det er som at blive født på ny, når 

jeg vælger disse ord er det fordi i processen oplevede 

jeg rummelighed, det rigtige løft, sparring, lytte ind 

til, forstået, selvindsigt, opmuntring, glæde og 

kærlighed til mig selv og dét jeg repræsenterer, 

samtidig med at jeg er helt afklaret med hvilken 

karrierevej jeg skal gå. Jeg kan varmt anbefale andre 

dette afklaringsforløb. Jeg er overbevist om, at der 

er andre, der kan få stort udbytte af det.” 

Helle  

 

”Jeg vil gerne give kurset meget ros, idet jeg, efter 

mange måneders ledighed, havde fået en selvtillid 

der, i forhold til det at få et job, var meget lille. 

Allerede fra første dag blev jeg sat til at arbejde med 

mig selv og forholde mig til mig selv på en ny måde, 

som gav mig troen på mig selv tilbage samt en 

fornyet styrke. Herudover har jeg fået øvet 

jobsamtaleforløb mange gange, hvor også 

kropssprog og gestikulation blev gennemgået til 

perfektion, så jeg til jobsamtalen følte mig meget 

styrket. Jeg kan varmt anbefale kurset til andre der, 

ligesom jeg, efter mange måneders ledighed, 

begynder at tvivle på egne evner til nogensinde at 

komme på jobmarkedet igen. En yderligere bonus er, 

at forløbet rent faktisk også førte til det job, jeg 

ønskede mig mest” 

Carina 

POWER – ENERGY - PEOPLE 

v/HEART-WISE.DK 

Pho.: 46 35 33 33 
Cell.: 26 33 55 33 

  

  

  

  


