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Vil du gerne omsætte viden til værdi, og finde ud af, hvordan du 
bringer dig selv i spil til et interessant job, som du brænder for, så 
deltag i mit 10 ugers e-kursus SAND BOX.

E-kurset SAND BOX er målrettet dig, der er stude-

rende på en videregående uddannelse eller allerede 

færdiguddannet, jobsøgende eller på vej mod nye  

muligheder på arbejdsmarkedet. Som studerende,  

dimittend og nyuddannet brænder du garanteret for  

at kunne omsætte din viden i et arbejde, der skaber  

værdi for en organisation og virksomhed. Spørgsmålet 

er, hvad du brænder for at arbejde med – og hvordan  

du bringer dig selv i spil. Det er netop det, du kommer  

til at arbejde med på e-kurset.

På e-kurset SAND BOX bliver du afklaret med, hvad der 

er dine præferencer og faglige samt personlige kom-

petencer – og hvordan du med udgangspunkt i disse, 

kan skabe en retning, der styrker din handlekraft. Det 

er altid sværest at tænke nye muligheder, når man kun 

har sig selv at forholde sig til. Ved at arbejde i sam-

spil med en gruppe med mulighed for at få direkte 

personlig feedback fra mig, styrker du dit eget reflek- 

sionsrum, som giver dig nye muligheder for at kunne gå 

efter et interessant job.

E-kurset er baseret på forskningsbaseret viden om, 

hvordan mennesker handler på egne muligheder – og 

hvad der skal til for at skabe nye muligheder i forhold 

til egen karriere. Således er alle seks moduler opbygget 

med viden, værktøjer, metoder og teori, der styrker dit 

udgangspunkt for at kunne handle på dine muligheder 

for at skabe og opnå et interessant job.

Kurset forløber således, at du efter tilmelding modtager 

en invitation til en lukket facebook-gruppe under nav-

net SAND BOX, et introduktionsbrev og mails seks man-

dage med øvelser, tekst og opgaver til de 6 moduler, 

som vi arbejder med undervejs på kurset. Du modtager 

også e-bogen ”Bare gør det!”, som beskriver vejen mod 

at skabe det arbejdsliv, der afspejler dine muligheder, 

kompetencer og præferencer.

Jeg håber, at vi ses - og skriv til mig hvis du har spørgs- 

mål på: mb@stecherinsti.com.

Venlig hilsen Martabolette
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Hvordan får du ting 
til at ske?
Forudsætningen for at få ting til at ske i dit liv er, at du 

er bevidst om, hvem du er, hvad du kan og vil – og med 

dette afsæt finder frem til, hvordan du bringer dig selv 

i spil på måder, som giver dig helt konkrete resultater. 

Det kan være i form af et nyt job, en iværksætter virk-

somhed eller en tilknytning til en virksomhed i praktik, 

som freelance eller projektbaseret. Det handler om at 

finde energien til at gå efter det, du drømmer om og 

brænder for i forhold til din fremtidige karriere.

Intet menneske kan handle på noget, som vedkommen-

de ikke har energi på. Derfor er det helt afgørende, at 

du finder ud  af,  hvor  energien  er  i  dit liv – og bruger 

dette afsæt til at gå den vej, hvor dørene åbner sig langt 

mere naturligt og af sig selv. Forskning viser, at mulig-

heder også karrieremæssigt udspringer af den enkeltes 

egne præferencer og kompetencer. Det betyder, at du 

ved at opnå viden om, hvem du er og hvad du kan, kan 

styrke dit mulighedsrum for at skabe og opnå et inte-

ressant job og arbejdsliv.

På e-kurset SAND BOX vil du således arbejde med, 

hvem du er, hvad du kan og vil – og hvordan du gen-

nem de små skridts lov sætter handling bag. Forskning 

peger på, at vi ikke skal basere vores handlinger på den 

perfekte mulighed, men begynde at basere dem på det, 

vi har ved hånden. Du kan ikke tænke dig til forand- 

ringer i dit liv. Du kan – ved at undersøge hvem du er, 

hvad du ved – forholde dig til, hvad du kan gøre. Det er 

handlingen, der rummer forvandlingen, fordi det er her, 

vi får en fornemmelse for, hvordan vi virker – og hvad 

der virker. Vi kan ikke handle på noget med kvalitet og 

kraft, hvis ikke vi har energi på det. Derfor er det essen-

tielt at finde ind til, hvad du har energi på, fordi det også 

er her, at din handlekraft er størst og stærkest.

Du kan læse mere om kurset på 

www.stecherinsti.com/sand-box
hvor du også kan tilmelde dig kurset i min webshop.



På SAND BOX lærer du dine egne styrker at kende. Jeg har 
startet mit eget koncept op, som senere fik vind i sejlene, og i 
dag lever jeg af det. Det har åbnet så mange døre for mig at 
finde en indre motivation, en indre kraft, og en bevidsthed 
for, hvad jeg virkelig gerne vil. Det kan andre mennesker 
mærke, og det åbner bare døre at finde den energi. Dét har 
Sand Box været startskuddet til at lære mig.

Julie Krog Visitsen
Livemagasinet, studerede Medievidenskab og Cand.Public på AU/DJH



SAND BOX gav mig en skøn afklaring af mine passioner 
og ønsker. Jeg blev afklaret på mine kompetencer, person-
lighed og ønsker til liv og karriere. Efter en indre afklaring 
og refleksion, har jeg testet af, hvad det var, jeg gerne ville 
med min uddannelse. Jeg fik masser af personlig læring, 
som har åbnet op for de muligheder, jeg har gået efter.

Marc Sejr Eggen
Wordperfect, studerede Cand.Merc. Innovation Management på AU
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SAND BOX ER FOR DIG, DER...
 - Brænder for at finde ud af, hvordan du omsætter 

dine faglige og personlige kompetencer i et interes-

sant og relevant arbejdsliv.

 - Ønsker at blive mere klar på, hvem du er, hvad du 

kan og vil – og hvad du i virkeligheden kan blive til.

 - Har lyst til at leve et liv, hvor du kan tjene penge på 

det, du brænder for og har talent til at skabe.

 - Ønsker at blive afklaret med, hvad du skal gå efter.

 - Brænder for at komme mere i spil og få et (nyt) job, 

få styrket din personlige og professionelle profil, 

starte en virksomhed, starte din karriere eller kom-

me i spil på arbejdsmarkedet.

 - Har et ønske om at styrke dine muligheder for at 

skabe et interessant arbejdsliv.

 - Gerne vil omsætte den uddannelse, du har taget, 

til  konkrete  værdiskabende handlinger, der skabe 

værdi i en virksomhed og organisation.

 - Har lyst til at bidrage med egne styrker og kompe- 

tencer i en organisation og samtidig arbejde med at 

komme i spil til det første job.

DETTE FÅR DU VED AT DELTAGE PÅ SAND BOX:
 - Du får adgang til 6 moduler med konkrete opgaver og 

præsentation af modulets indhold som video, hvor jeg 

giver input til, hvordan du arbejder med modulet.

 - Du får adgang til en lukket facebook-gruppe med  

ligesindede, hvor du kan dele dine oplevelser og får 

konkret feedback af mig på, hvor og hvordan du brin-

ger dig selv i spil på arbejdsmarkedet.

 - Du modtager min vejledning, rådgivning og sparring 

direkte på konkrete spørgsmål og øvelser, som du 

skriver i den lukkede gruppe.

 - Du modtager gratis min e-bog fra forlaget Rosinante 

& Co. ”Bare gør det!”  (værdi kr. 99,-).

 - Du får en frivillig makker, du kan sparre med under- 

vejs i forløbet, som du kan bruge mere direkte og 

personligt til at få udfoldet dine muligheder.

 - Du modtager en personprofil med en rapport, der 

giver dig et indblik i dine præferencer for den måde, 

du agerer på. Profilen er fra E-stimate.dk (værdi kr. 

499,-). Du kan få en personlig tilbagemelding med 

præsentation af profilen på video.

Drømmer du om, at bruge din faglighed, dine personlige kompe-
tencer og gode idéer til at skabe dig et interessant arbejdsliv? 
Så deltag i e-kurset SAND BOX.
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HVORDAN TILMELDER DU DIG?
Du tilmelder dig, når du betaler for kurset og får tilsendt en introduk- 

tion til forløbet. Over seks mandage modtager du mail med ugens 

opgaver, øvelser og tekst. Hvis du er studerende eller jobsøgende, 

kan du undersøge muligheden for at få din uddannelsesinstitution, 

dit jobcenter eller din A-kasse til at betale. 

Tilmeld dig på stecherinsti.com/sand-box.

HVORDAN FOREGÅR DET?
Du får et nyt modul sendt pr. mail hver eller hver anden uge, som du 

kan arbejde med. Alle videoer bliver uploadet i facebook-gruppen, og 

du kan se dem, når det passer dig uanset, om du er på ferie, arbejder 

eller er på uddannelsen Det eneste, det kræver er, at du har adgang til 

en Internet- forbindelse via din computer.
 
HVAD KOSTER DET?
Prisen er kr. 1.875,-. 
For organisationer, jobcentre og a-kasser er prisen ekskl. moms.

HVORNÅR BEGYNDER DET?
Næste hold begynder mandag den 26. februar kl. 12.00 
(kursusperioden er 26.02.17 – 04.05.17).

Vil du være med?
DU KOMMER IGENNEM 
FØLGENDE 6 MODULER
MODUL 1: Hvem er du? 
Find ud af hvem du er, og hvilke 
præferencer der er styrende.

MODUL 2: Hvad kan du? 
Find ind til kernen af dine talenter.

MODUL 3: Hvad vil du? 
Find retningen som du skal gå efter.

MODUL 4: Hvor meget vil du det? 
Forpligt dig selv og undersøg hvor 
energien er.

MODUL 5: Hvad gør du? 
Beskriv vejen og følg de små 
skridts lov.

MODUL 6: Hvad får du? 
Skab resultater og nyd det.



SAND BOX giver en større bevidsthed om egne kompetencer 
og ønsker for din fremtid. Det kan være med til at lægge en 
retning for, hvad du skal fokusere på under din uddannelse 
for at nå dine mål og kan inspirere og motivere til at bruge 
kræfterne de rigtige steder. På Sand Box fik jeg aktivt taget 
stilling til, hvad der gavner mig personligt og fagligt.

Pernille Elving
Aarhus Universitet, studerede Digital Design, IT - æstetik & interaktion på AU
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