SANDBOX-KRIFA
6 UGERS
KARRIEREFORLØB
FOR JOBSØGENDE
I KRIFA

Brænder du for at finde ud af, hvad du skal gå
efter – og hvordan du kommer i spil til et job,
der er både relevant og interessant for dig?
I samarbejde med Martabolette Stecher Inst.
tilbyder vi dig et unikt kursusforløb med fokus på,
hvordan du bedst bruger dine kompetencer, din
erfaring, din uddannelse og personlighed til at
finde et interessant jobmatch.

ALLE AKTIVITETER FOREGÅR ONLINE PÅ ZOOM
Kursusperiode 11. november – 15. december 2021
1. Torsdag den 11. november 2021 kl. 10 - 11:
Velkomst
Introduktion og præsentation af formål, proces og indhold med mulighed
for at hilse på hinanden.
2. Torsdag den 18. november 2021 kl. 10.00 – 13.00:
Præferencer og kompetencer
Workshop 1: Hvem er du, og hvad kan du? Viden om og afklaring af, hvad
der er vigtigt i et job – og hvad er du rigtig god til.
3. Torsdag den 25. november 2021 kl. 10.00 – 13.00:
Muligheder, retning og handlekraft
Workshop 2: Hvad vil du, og hvordan kommer du i spil? Viden om og afklaring af dine jobmæssige muligheder herunder ansøgningsprocessen, din
retning og styrkelse af din handlekraft.
4. Mandag – onsdag d. 13. – 15. december 2021 kl. 9.00 – 16.00:
1 times personlig coaching
Vi samler alt det, du har arbejdet med på forløbet og taler om, hvad der er
vigtigst for dig, hvad du skal satse på, og hvordan du helt konkret kommer
i spil til jobbet.
5. Torsdag den 27. januar 2022 kl. 10.00 – 11.30:
Opfølgende møde
Vi mødes og taler om, hvordan det er gået og bidrager med positive indspark, god energi og opbakning i forhold til den videre proces. Der er
måske allerede nogen, der er kommet i job – og nogen, der er lige ved at
være det.

Sandbox-Krifa Karrierecoaching
www.stecherinsti.com/sandbox-krifa
Facebook: @martabolettestecherinst

OM SANDBOX-KRIFA
Målet med Sandbox-KRIFA er at skabe
personlig og faglig afklaring for at styrke din handlekraft og dine muligheder
for at bringe dig selv i spil til et job, som
er interessant og relevant for dig. Sandbox er et succesfuldt forløb udviklet
til jobsøgende, der gerne vil have nye
tilgange til at komme i spil på arbejdsmarkedet og finde motivation og mening i jobsøgningen.
INDHOLD
Du kommer igennem tre online moduler med et intro-møde, to workshops
á tre timers varighed og en personlig
coaching. Alle moduler og møder foregår online via Zoom, mens al kommunikation mellem modulerne sker i en fælles, lukket facebook-gruppe. Her kan du
uploade svar på øvelser, stille spørgsmål
og interagere mellem modulerne. Igennem processen bliver du afklaret med,
hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv,
hvad du skal gå efter – og hvordan du
gør det. Du får sparring på cv og ansøgning samt input til, hvad du skal lægge
vægt på for at komme i spil.

2

UDBYTTE
Dit udbytte ved at deltage på Sandbox-KRIFA er, at:
• Du bliver afklaret med, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv, hvad du er rigtig god til, og hvad du skal gå efter
jobmæssigt.
• Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk, der giver
dig indblik i, hvad der driver dig - og hvornår du trives.
• Du bliver klar på, hvordan du omsætter dine kompetencer, faglighed, erfaring og personlighed til noget, der konkret efterspørges i organisationer og virksomheder.
• Du modtager min e-bog ”Bare gør det!” samt materialer
og videoer, der kan kvalificere dig til jobbet.
PRAKTISK
Sandbox-KRIFA afvikles som et online kursusforløb, hvor
du bliver en del af en lukket Facebook-gruppe med navnet:
Sandbox-KRIFA #1. Du inviteres til gruppen via sms. I forløbet kan du uploade dine svar på øvelserne i facebook-gruppen. Vi arbejder med dem i to workshops og ved en personlig coaching. Det giver viden om, hvem du er, hvad du kan og
vil – og hvordan du handler på det, du gerne vil, så du lykkes
med det.
Du har adgang til materiale og videoer via stecherinsti.com/
sandbox-krifa og har adgang via et personligt password.
Der er 2-3 mindre hjemmeopgaver til hvert modul, som vi
arbejder med efterfølgende. Du kan få rådgivning og sparring på konkrete spørgsmål i facebook-gruppen, og spare
med en makker.
BAGGRUND
Martabolette Stecher har i mere end 20 år coachet og gennemført karrierekurser for mere end 3.000 studerende, dimittender og jobsøgende både ufaglærte, faglærte og personer med en kortere og længere videregående uddannelse.
TILMELDING
Du tilmelder dig Sandbox-KRIFA ved at
sende en mail til kae@krifa.dk.
Frist for tilmelding er tirsdag den 9. november kl. 12.00. Herefter modtager du
en mail og sms med link til introduktionsbrev og orientering om forløbet.
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Jeg vil glæde mig meget til at skulle samarbejde med dig – og
vil gøre mit allerbedste for, at du kommer i spil til et job, der
er interessant for dig.
Jeg håber, vi ses!
Bedste hilsener
Martabolette Stecher
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