
Er du jobsøgende eller mulighedssøgende?
Hvordan kan vi se muligheder frem for begrænsninger i jobsøgningen? For rigtig mange jobsøgende ligger 
der et tabu i at være uden job, noget vi ikke taler om og ej heller spørger om hjælp til. Hvorfor?

I Carina Heckschers nye bog, kommer hun med en hands on guide fuld af 
konkrete råd og ideer til, hvordan man som jobsøgende aktivt kan arbejde med 
sit mindset, markedsføre sig selv og begynde aktivt at skabe nye muligheder.

For mange er det opslidende og måske endda pinligt at være jobsøgende, 
men med udgangspunkt i, at ‘jobsøgende’ kun er en midlertidig arbejdstitel, 
inspirerer Carina til, at man tænker som en iværksætter og begynder at 
iscenesætte sig selv på de parametre, som kan bidrage med noget til ens nye 
karriere.

For at få drømmekarrieren er man nødt til at tage stilling til, hvad den inde-
holder, og hvordan man skiller sig ud fra mængden.

Carina kombinerer sine egne erfaringer som henholdsvis Networkingekspert 
og iværksætter samt fra mange år i reklame- og mediebranchen og giver sit 
bud på nøglen til at bevare gejsten og se mulighederne gennem bl.a. visuali-
sering og en bevidsthed om, hvad det er, man gerne vil i sin karriere.

Bogen henvender sig til alle, der står mellem jobs eller overvejer et karriereskifte, men også jobvejledere kan have god 
gavn af Carinas idéer til, hvordan man tager styringen i jobsøgningen og proaktivt finder sin nye karriere.

Bogen udkommer den 23. september 2014 i forbindelse med Jobindex ‘Fest For Fyrede’ i Falconersalen, hvor Carina 
er konferencier og foredragsholder. www.jobindex.dk/cms/fff-23-september-2014

Andre udtaler:
Jobsøgende vs. mulighedssøgende er den bedste værktøjskasse, en jobsøgende kan få fingrene i. Carina kommer ind på alle de 
muligheder, der er som jobsøgende, hvis du tør at skille dig ud fra mængden - også hvad du skal gøre, hvis du ikke tør.  
Malene Gregaard Wilsly Stifter // Motivator Powerjobsøgerne // www.powerjobsøgerne.dk 

Carina har med denne autentiske bog både bekræftet tanker og sat nye i gang om, hvordan man griber situationen som jobsøg-
ende og mulighedssøgende an. Den er til stor inspiration og indeholder rigtig gode værktøjer, der giver stof til eftertanke, men 
som du også kan arbejde helt konkret med. 
Susanne Korch 

Dybt inspirerende bog, der giver en lyst til at søge job - eller andre nye muligheder - uanset om man er ledig eller ej.
Anne Pernille Fischer // Coach og Mentaltræner // www.caretogrow.dk 

Kort om Carina Heckscher
Foredragsholder og forfatter med mennesket frem for titlen i fokus. Med sin høje energi, autenticitet og engagement 
tager Carina Heckscher fat på tabuer og udfordringer, som mange går rundt med.
Indtil foråret 2011 havde Carina skrive-, eksamens- & sceneskræk og tog sin egen ‘medicin’ med at vi selv er herre 
over vores mindset.

Siden september 2011 har Carina ændret karriere i sin virksomhed iCHECK.dk (siden 2004) og taget springet fra 
reklame- og mediebranchen til et liv bag tasterne og på scener rundt i hele landet. På 3 år er det blevet til mange ture 
på landevejen og knap 100.000 mennesker har allerede fundet inspiration og motivation i Carinas budskaber.

Carina Heckscher har udover denne bog til jobsøgende også skrevet bøgerne:
‘123 ERFARINGER, serveret på et sølvfad, fra mine 10 år som iværksætter’ - april 2014
‘123% livsMOD - Når livet leves fra hjertet’ - september 2013
‘Networking - En del af min hverdag’ - september 2011

Bogen kan rekvireres af pressen og karrierebloggere ved at sende en mail med navn og adresse til ch@icheck.dk

Kontakt/yderligere info: Carina Heckscher, T: 2622 3662, ch@icheck.dk


