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SANDBOX-E:
3-ugers kursus for jobsøgende dimittender fra
Erhvervsakademi MidtVest
Lær hvordan du omsætter viden til værdi og bringer dig selv i spil på
arbejdsmarkedet, når du er færdig med din uddannelse.
I samarbejde med MARTABOLETTE STECHER INST. tilbyder vi dig et
unikt og skræddersyet forløb med fokus på, hvordan du bedst bruger
dine kompetencer og personlighed til at finde et interessant match.
OM SANDBOX-E
Målet med Sandbox-E er at skabe personlig og
faglig afklaring for at styrke din handlekraft og
egne muligheder for at bringe dig selv i spil til et
job.
Sandbox-E er et succesfuldt forløb baseret på
forskning Inden for entreprenørskab, kreativitet,
læring og positiv psykologi udviklet til studerende
på videregående uddannelser.

INDHOLD

Du kommer igennem tre moduler med to
workshops á tre timers varighed og en personlig
coaching på EAMV i Herning.
Al kommunikation mellem modulerne foregår i en
fælles, lukket facebook-gruppe, hvor du også
uploader dine svar på øvelserne, stiller spørgsmål
og interagerer mellem modulerne. Igennem
processen på fire uger bliver du afklaret med, hvad
der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv, hvad du skal gå
efter og hvordan du gør det.

ALLE AKTIVITETER FOREGÅR
PÅ EAMV HERNING
1. Mandag d. 8. august 2022 - Kl. 11.00-12.00
Introduktion til Sandbox-E:
Præsentation af formål, proces og forløb.
2. Fredag d. 12. august 2022 Kl. 10.00-13.00
Workshop 1: Hvem er du, og hvad kan du?
Viden om og afklaring af dine præferencer og
kompetencer.
3.Torsdag d. 18. august 2022 Kl. 10.00-13.00
Workshop 2: Hvad vil du, og hvordan gør du
det?
Viden om og afklaring af dine karrieremæssige
muligheder, din retning og styrkelse af din
handlekraft.
4. 24.-26. august 2022 mellem kl. 09.00-15.00
60 minutters personlig coaching:
Vi samler alt det, du har arbejdet med på forløbet
og sætter fokus på, hvad der er vigtigst for dig,
hvad du skal satse på, og hvordan du kommer i spil
til et job og/eller som iværksætter.
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SANDBOX-E:
UDBYTTE

PRAKTISK

Dit udbytte ved at deltage i Sandbox-E er, at:
• Du bliver afklaret med dine præferencer og
kompetencer, og hvad du skal gå efter
jobmæssigt.
• Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk, der
giver dig indblik i, hvad der driver dig.
• Du bliver klar på, hvordan du omsætter dine
kompetencer til noget, der konkret efterspørges i
organisationer.
• Du får viden om at udarbejde cv og ansøgninger
samt, hvordan du skaber kontakt til organisationen.
• Du modtager min e-bog ”Bare gør det!” samt
materialer og videoer med input til at kvalificere dig
til jobbet.

Sandbox-E afvikles på EAMV i Herning som
et kombineret fysisk og e-lærings-forløb, hvor
du bliver en del af en lukket facebook-gruppe
med navnet: Sandbox-E.

FORHÅNDSTILMELDING
Du forhåndstilmelder dig Sandbox-E ved at
sende en mail med navn, mobil og uddannelse
til studievejleder
Christina Friis på mail:
studievejledning@eamv.dk.
Eller via linket der er delt i årgangsgruppen på
facebook.
Forhåndstilmeldingen er IKKE bindende!
Der kan forhåndstilmeldes frem til mandag
d. 1. august 2022
Du bliver kontaktet i løbet af uge 31 i forhold
til opstart mandag d. 8. august 2022

Du inviteres via sms.
I forløbet uploader du alle dine svar på
øvelserne i facebook-gruppen og arbejder
med dem i to workshops og ved en personlig
coaching. Det giver viden om, hvem du er,
hvad du kan og vil.
Du har adgang til materiale og videoer via
website www.stecherinsti.com/sandbox-e.
Der er hjemme-opgaver til hvert
modul/workshop, som vi arbejder med
efterfølgende.
Du kan få rådgivning på konkrete spørgsmål i
facebook-gruppen, og du kan spare med en
makker, der passer til din profil.

Jeg håber vi ses
Martabolette Stecher
www.stecherinsti.com /
mb@stecherinsti.com

