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Jeg har i 5 år fra 2009 til 2014 arbejdet sammen med Martabolette Stecher i regi af Aarhus
Universitet, Center for Entreprenørskab og Innovation.
Min rolle var projektleder for Studentervæksthus Aarhus og teamleder for Videnbaseret
Iværksætteri, og jeg benyttede Martabolette til en række opgaver, bl.a.:
•
•
•
•
•

Udvikling og gennemførelse af Sand Box, et iværksætterforløb for studerende, der gerne
ville afklares i forhold til, om iværksætteri var noget for dem.
1:1 sparringsamtaler med studerende iværksættere, der skulle hjælpes videre i deres
projekt, hvilket både omfatter faglig, forretningsmæspsig og personlig sparring.
Videreudvikling af forløb i studentervæksthuset, så de ville kunne ECTS-belægges
Videreudvikling af studentervæksthuskonceptet, så det i bredere forstand kunne forankres
ind i universitetet som en blivende ydelse.
Matchmaking mellem studerende, iværksættere og virksomheder samt facilitering af de
studerendes udvikling af professionelle netværk.

Martabolettes særlige personlige kompetencer er enestående og særligt vil jeg fremhæve hendes
evne til at forbinde sig med hver enkelt menneske, så dette menneske faktisk bliver åben for
udvikling og får flyttet sig et bedre sted hen og. Hendes nysgerrighed og arbejdsomhed er
inspirerende og smittende og hun var en fantastisk rollemodel for de studerende, jeg havde
indskrevet i studentervæksthuset. Ingen opgaver er for små, ingen for store. Intet er umuligt og alt
kan lade sig gøre. Og alle opgaver blev leveret til tiden med høj kvalitet.
Af faglige kompetencer vil jeg særligt fremhæve:
Coaching, innovation, entreprenørskab, kendskab til uddannelsesinstitutioners rammevilkår og
indre logik, virksomheders strategiske og taktiske udviklingsudfordringer, undervisningserfaring og
erfaring med forretningsudvikling og matchmaking – samt processen herefter, nemlig facilitering
af videre samarbejde.
Jeg har altid været glad for at arbejde sammen med Martabolette, og hun blev hurtigt en af mine
foretrukne leverandører/konsulener, når det gjaldt udvikling og gennemførelse af forløb for og
med studerende samt i snitfladen mellem universitet og erhvervsliv.
Hvis der er behov for uddybende information, tøv da ikke med at kontakte mig på mail, hvorefter
jeg vil ringe dig/jer op (i disse dage er jeg ved at skifte telefonnummer, så mailen er den sikreste
vej…)
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