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Anbefaling
Tina har været i 4 ugers praktik hos byStroom, hvor hun har designet og udviklet tasker til vores 2 linjer;
computertasker og pusletasker til AW 2009 kollektionen. Hertil arbejdede Tina med trend research,
skitsering, rentegning og arbejdstegninger i Illustrator og Photoshop.
Desuden har Tina været med til at udvikle virksomhedens visuelle image i form af design af messestand,
visitkort samt annoncer.
Vi har haft en god dialog omkring arbejdsopgaverne, og Tina har herefter arbejdet selvstændigt med
tingene.
Med sin yderst faglige kompetence har Tina arbejdet selvstændigt og med stort engagement.
Tina er yderst imødekommende, ansvarlig og arbejdsom. Hun har et gå-på-mod og går til nye opgaver med
en god energi.
Jeg har været glad for at arbejde sammen med Tina ,og hun har været en kæmpe hjælp. Jegønsker derfor
Tina held og lykke fremover, og jeg vil hermed gerne give Tina min varmeste anbefaling med på vejen.
For yderligere information står jeg gerne til rådighed på 2233 4718
MVH

Judith Gerstrøm . Nordborggade
27, sI. mf. . 8000ÅrhusC . Denmark. Mobile: +4522 33 47 18 . email:judith@bystroom.com
. www.bystroom.com

Anbefaling

02/01-09

Tina Nielsen Elbæk har været ansat som freelancer hos os i perioden fra 13/10-08 til
13/11-08 i den tid hjalp hun med at lave moodboards over vores målgruppe, generel
ide generering og arbejdstegninger med henblik på produktion af vores styles. Tina var
virkelig dygtig til at tegne og opfange hvilken stil vi havde tiltænkt og for øje – hun
tilpassede sig lynhurtigt.
Selvom det var for en kort periode var Tina altid meget positiv og åben for nye ideer og
kom også gerne med egne forslag. Vi har haft et godt samarbejde i denne periode med
gode sparringsmøder og kan varmt anbefale hende til andre.
Vi ønsker Tina alt muligt held og lykke
Venlig hilsen
barund | CPH
Anne Lund
annelund@barund.com
+45 40547779

