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Udtalelse

Det skal hermed bekrreftes, at Helle Borchgrevink i perioden fra 15. januar 2010 til 14. januar 201I

har vreret ansat som projektkoordinator i Jens J Aagaard A/S

Samarbejdet ophorel Aa Hette Borchgrevink har vreret ansat pi en et-6rig kontrakt, og projekteme

er afsluttet til vores fulde tilfredshed.

Helles primrre opgave har vreret at igangsette et Shop - in shop koncept for virksomheden' I for-

lengelse herai harHelle vreret uestrettiget med udvikling af emballage der designmressigt skulle

falde i trid med det nyudviklede interior.

Herudover har Helle varet involveret i at finde en egnet agent til det norske marked, samt igang-

srtning og salgsplanlregning for agenten.

Da Helle endvidere har kompetencer indenfor aktivitetskortlregning og kommunikation, har hun

vreret involveret i analyse af virksomheden behov for et intra-net.

Sidste projekt er ikke tilendebragt men udskudt til gennemfsrelse ved en senere lejlighed'

Helles evner til at styre og gennemfsre vore shop-in-shop projekt har langt oversteget vores for-

ventninger, og proi"Ltet Jr lenne mfarr indenofr den lagte tidshorisont og i en kvalitet, der til fulde

opfylder de krav, vi stillede ved projektets start'

Helle har vist sig som en srerdeles kvalificeret og kompetent projektleder, der stiller store krav bide

til sig selv og sine nrermeste medarbejdere'

Jeg kan derfor kun medgive Helle mine bedste anbefalinger, og jeg ville uden toven ansette Helle

igen, hvis et lignende projekt skulle gennemfores i firmaet'

Skulle der vere brug for en reference star jeg geme til radighed p6 telefon +45 63 21 37 00

Med venlig hilsen

Jens J.
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