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Curriculum Vitae: Martabolette Stecher 

 

 

Personlige oplysninger 

Navn: Fiola Martabolette Natasha Stecher 

Adresse: Hjelmagervænget 29, Løgten, 8541 Skødstrup, DK 

Telefon: + 45 20 28 96 47 

Mail: mb@stecherinsti.com 

Web: www.stecherinsti.com 

Fødselsdato:4. september 1968 

Civilstand: Enlig forsørger til to drenge (6/8 år). 

 

Kompetencer 

1. Kompetenceudvikling, læreprocesser & employability i uddannelse og erhverv 

 Udvikling af beskæftigelseskoncept for KRIFA, Aarhus (2016) 

 Udvikling af employability profil på faget Dramaturgisk ledelse, Aarhus Universitet (2015-2016) 

 Kompetenceudvikling af jobkonsulenter hos ALS, Jobcenter + A-kasse på Færøerne (2016) 

 Certificering og uddannelse af jobkonsulenter i gennemførelse af Dreamboard som workshop for ledige 

borgere i Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus (2015-2016) 

 Udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i ”Jobrettede Samtaler” for 120 job- og a-

kasse konsulenter på Jobcenter Aarhus (2015) 

 Udvikling af værktøjer, metoder og workshops til karriereudvikling og dialog, der får mennesker til at 

handle på egne professionelle muligheder dvs. employability (se www.stecherinsti.com) 

 Individuel coaching af mere end 1000 i forhold til karriere, iværksætteri og uddannelsesudvikling 

 Matchning af profiler i employability processer herunder tilbagemelding på personprofiler (Estimate) 

 Facilitering af større workshops med op til 160 undervisere i kreative metoder, som skaber 

entreprenørielle og foretagsomme studerende på videregående uddannelser (2014) 

 Rådgivning og coaching af iværksættere, medarbejdere, selvstændige, ledere, ledige borgere m.fl. – 

herunder nyuddannede akademikere og studerende herunder ungdomscoaching 

 Vejledning og interview af opsagte og ledige medarbejdere samt rådgivning om jobsøgning, netværk, 

etc. (akademikere samt kontanthjælpsmodtagere) 

 Kollegial supervision som projekt og metode til at skabe netværk og faglig udvikling i TEKO (2004-2005) 

 Teambuilding & teamlederforløb målrettet mellemledere, ledere og ansatte (2003-2005) 

 Tilrettelæggelse, facilitering og gennemførelse af undervisning 

 Uddannelsesforløb, workshops, netværksmøder, kurser, etc. (fx personligt lederskab, m.m.). 

 

2. Innovation & projektudvikling 

 Udvikling og facilitering af innovationscamp for 800 elever og studerende i Forum, Horsens (2015) 

 Idé-, koncept- og projektudvikling af innovative projekter inden for innovation, læring og uddannelse 

 Projektledelse og involvering af samarbejdspartnere og frivillige / fundraising og hvervning af sponsorer 

 Udvikling af scenarier, prototyper og værktøjer ifm employability og entreprenørskab 

 Udvikling og etablering af netværksgrupper samt rekruttering af projektdeltagere 

 Ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af større projekter samt evaluering. 

 

3. Kommunikation & markedsføring 

 Dokumentation og udarbejdelse af publikationer, artikler og bøger inden for bl.a. employability 

 Strategi- og konceptudvikling samt kontakt til presse / pressemeddelelser 

 Interview af og matchning af studerende med virksomheder 

 Udarbejdelse af rapporter, analyser og ansøgninger samt markedsføringsmaterialer 

 Markedsføring og branding på nettet herunder kvantitative analyser og kvalitative interview 

 Foredrag, oplæg, undersøgelser og deltagelse på messer herunder tekstforfatning og artikelskrivning 

 Salgskurser, canvas og personligt salg. 
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Erhvervserfaring 

2012 – 2013 Specialkonsulent på CEI, Aarhus Universitet 

Udvikling og gennemførelse af nye forløb, kurser og uddannelser samt selvstændige projekter 

inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri. 

2001 -  Selvstændig konsulent, underviser og coach med Martabolette Stecher Inst., Århus 

Har bl.a. arbejdet som konsulent, underviser og udvikler for VIA University College og 

dokumenteret entreprenørskab i VIAs uddannelser og Studentervæksthuse samt udviklet og 

faciliteret processer og forløb samt tilrettelagt international konference om Entrepreneurship 

Education (se: www.via.dk/ess15) samt tilsvarende på CEI, AU. Desuden udviklet, gennemført og 

forankret udviklings- og innovationsprocesser i mere end 50 danske virksomheder samt 

medvirket til etablering af 80 iværksættere herunder arbejdet for Lunn Plus, Den Skandinaviske 

Designhøjskole, Kommuner, Innovation, Randers Regnskov, Novo Nordisk, Vizuel, ESS Energi 

Danmark, Hofmann, jobcentre og gennemført udviklings-, innovations- og kulturprojekter. 

1999 – 2001 Konsulent hos SBK Scandinavia A/S, Århus 

Udviklede og gennemførte uddannelsesprojekter i hele Danmark og har bl.a. arbejdet for HK, 

FRR, Jobcentre, Energiselskaber samt private virksomheder med mange forskellige målgrupper. 

1998 – 1999 Chefkonsulent hos Dafolo A/S, Frederikshavn 

Varetog salg, udvikling og gennemførelse af løsninger inden for kommunikation og ledelse til 

udvikling og markedsføring af uddannelsesinstitutioner i Danmark. I perioden 1997 – 1998 

arbejdede jeg desuden som freelance tekstforfatter for med opgaver for kommuner i DK. 

1997 – 1998 Koordinator, underviser og udvikler hos EUC Nord (Teknisk Skole), Hjørring 

 Varetog koordinatorrollen af flere kursusforløb, ligesom jeg var med til at udvikle kurser og 

uddannelsesforløb i Nordjyllands Amt, og underviste på flere. 

1996 Projektleder af et EU-projekt, AF Nordjylland, Aalborg 

 Stod for at udvikle og gennemføre et projekt, der skulle skabe nye og varige jobs til langvarigt 

ledige inden for servicesektoren. 

1996 Projektmedarbejder af et EU-projekt, South Bank University, UK 

Udarbejdet den danske del af en større EU-undersøgelse og rapport af fagforeningernes rolle 

inden for fødevareindustrien i Danmark. 

1992 + 1994 Projektmedarbejder, Skagerak Fiskeeksport, Hirtshals 

 Gennemført markedsanalyser på det spanske og britiske marked mhp på salg af torsk. 

1988 – 1991 Forsikringsassistent, Baltica Forsikring, Hjørring 

 Uddannet salgs- og forsikringsassistent og arbejdede et år efter, jeg var udlært. Under min 

uddannelse stod jeg også for træning af assurandører samt gennemførelse af kurser lokalt. 

 

Uddannelse 

2015 – 2016 Opstart af Ph.d.-projekt på Aarhus Universitet, IKK og IUP: ”Employability: Hvordan får studerende 

og dimittender viden om og evne til at handle på egne muligheder?”. 

2014 Masterfag: Lederens retorik, Aarhus Universitet (15 ECTS, karakter: 10) 

2013 –  2014 Masterfag: Design og ledelse af kreative processer, Aarhus Universitet (10 ECTS, karakter: 12) 

2013 Uddannelse til forandringskonsulent, Teori U, Ankerhus (eksamination med censor fra RUC) 

2000 – 2003 Stud. master i læreprocesser, VCL, Aalborg Universitet (har afsluttet 2 fag) 

1999 – 2000 Bifag i kommunikation og retorik, Aarhus Universitet (bestået) 

1994 – 1995 Master of Science in International Marketing with supplementary studies in LDC (less developed 

countries), South Bank University (UK) (svarer til kandidatgrad som cand.merc.) 

1993 – 1994 Bachelor in Business Administration, South Bank University (UK) 

1991 – 1993 Markedsøkonom, Handelsskolen i Randers 

1990 – 1991 Merkonom i business English, Handelsskolen i Aalborg 

1989 – 1991 Merkonom i markedsføring, Handelsskolen i Frederikshavn 

1988 – 1990 Forsikrings –og salgsuddannelse, Baltica Forsikring, Hjørring 

1987 – 1988 Et-årig HH, Handelsskolen i Hjørring 

1985 – 1987 HF, Hjørring Gymnasium. 

http://www.via.dk/ess15
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Kurser 

2015 –  2016 Ph.d.-kurser, Aarhus University, DK. 

2011 Summer Academy, 3EP, Entrepreneurship, Aarhus University, DK. 

2010 Certificering i Estimate Personprofil, Estimate, Aarhus 

2009 Certificering i Extended DISC, Bisgaard Business Consult, Hadsten 

2006 – 2007 Kurser og træning som folketingskandidat 

2005 Certificering af PPA (personprofilanalyse), Thomas International, Kbh. 

2000 Lederudviklingsforløb ”Stifinder”, Pathfinder A/S, Århus 

1998 – 1999 Kursusforløb i journalistik, Folkeuniversitetet, Århus 

1997 Kursus i nonverbal kommunikation, Teknisk Skole Hjørring 

1996 Kursus i voksenundervisning, Åboulevardens Daghøjskole, Århus 

1996 Kursus i drama, gøgl og teater, Gøglerskolen, Århus 

1990 - 1991 Kursus i personligt lederskab, salg og canvas, Baltica Forsikring A/S. 

 

Forenings –og bestyrelsesarbejde 

2009 – 2012 Bestyrelsesmedlem Kompasset, Skødstrup 

2007 – 2008 Medlem af Zonta International, afdelingen i Randers 

2006 - 2009 Mentor for udvalgte virksomheder i Østjylland projekt ”Sparring med erfaring” 

2005 – 2007 Byråds- og folketingskandidat opstillet i Randers, søndre kreds 

2005 – 2007 Bestyrelsesmedlem TV Danmark Østjylland, Randers og Århus 

2005 – 2007 Bestyrelsesmedlem Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Randers 

2004 – 2006 Næstformand Ranum Efterskole, Ranum (varetog ansættelser, markedsføring, m.m.) 

2004 – 2006 Medlem Junior Chamber International Randers 

2001 – 2002 Koordinator og initiativtager til etablering af netværksgruppe for iværksættere, Randers 

1993 – 1995 Studierepræsentant på ”the student board” på South Bank University, London, UK. 

 

Udvalgte udgivelser, konferencer og rejser 

2016 Abstract: ”How graduates develop their ability to act upon their opportunities within higher education”, 

International Conference in Paris. 

2015 Med-facilitator af International Konference om Entrepreneurship Education, VIA, januar 2015: 

http://www.viauc.com/Documents/Meetus/Invitation.pdf og http://www.viauc.dk/udvikling-og-

forskning/entreprenoerskab-i-vias-uddannelser/til-undervisere/Sider/wkia.aspx  

2015 Forfatter til bog om entreprenørskab i VIA University College: 

http://viewer.zmags.com/publication/cdf0c3b8#/cdf0c3b8/1  

2014 Facilitator af mini-konference for Entreprenørskabsundervisere i VIA om samme emne. 

2014 Facilitator af Forsknings- og udviklingsgruppe inden for entreprenørskabsundervisere i VIA. 

2014 Produktion af Pixi-hæftet ”Where knowledge inspires action – VIA Entrepreneurship”, 

http://viewer.zmags.com/publication/28e440a2#/28e440a2/1 , VIA 

2014 Pilgrimsvandring i Spanien som udviklingsforløb for leder i Randers Kommune 

2012 Deltog med indlæg i Pecha Kucha konference på AU, CEI om metoder til at skabe entreprenørskab på 

AU, se https://www.youtube.com/watch?v=-SWD7fokW28  

2007 Udgav bogen ”Bare gør det!” på forlaget Rosinante & Co. 

2006 Deltog på Burning Man i Nevada, USA med et kunstprojekt. 

2006 Deltog på innovationskonferencen InnoTown i Ålesund, Norge 

2006 Udviklede E-coaching julekalender på nettet med omtale i landsdækkende aviser 

2006 Udgav kunstbogen ”Pro-Art 2005” om projektet gennemført 2005. Se: 

https://www.randerskunstmuseum.dk/media/21273/nr-1-2-2005.pdf 

2005 Deltog som VIP-gæst på verdensudstillingen Venedig Biennale 2005 i Italien 

2004 Deltog med Anders Laugesen fra DR ”Tro i Europa” på pilgrimsvandring i radioprogrammet 

2001-6 Pilgrimsrejser i Spanien 

1993 Udgav kompendium i international markedsføring på forlaget Åløkke, Horsens målrettet 

bachelorstuderende på markedsføring samt studerende på markedsøkonomuddannelsen. 

http://www.viauc.com/Documents/Meetus/Invitation.pdf
http://www.viauc.dk/udvikling-og-forskning/entreprenoerskab-i-vias-uddannelser/til-undervisere/Sider/wkia.aspx
http://www.viauc.dk/udvikling-og-forskning/entreprenoerskab-i-vias-uddannelser/til-undervisere/Sider/wkia.aspx
http://viewer.zmags.com/publication/cdf0c3b8#/cdf0c3b8/1
http://viewer.zmags.com/publication/28e440a2#/28e440a2/1
https://www.youtube.com/watch?v=-SWD7fokW28
https://www.randerskunstmuseum.dk/media/21273/nr-1-2-2005.pdf

