
www.arte.no

Arbeidsattest Alesund 01.02.10

Vi bekrefter med dette at Helle Borchgrevink har vart ansatt som produkt og innkjopssjef for Arte
Gruppen AS i  per ioden 1 august 2006 t i l  '1 februar 2010.

Hel le har hatt  mange og var ierte oppgaver og ansvarsomr6der iArte Kjeden.
Hun har hatt  ansvar for markedsplanlegging og gjennomlaring av markedst i l tak i  k jeden, i  nert
samarbeid med vare reklamebyrAer og leverandarer.  Her kan nevnes utvik l ing av kataloger,
annonser r  r iksdekkende medier,  kampanjer,  internett  og annonsebank som vikt ige oppgaver.
Hun har vert ansvarlig for kontraktsforhandlinger, budsjetter og aktivitetstiltak for v6re ca 30
norske og utenlandske leverandarer. lnnl<1ap fra leverandsrene i inn og ut land og utvik l ing av
produktkonsepter og egne Arte design har vart  et  v ikt ig fokus. Innsalg og presentasjon av
losningene og konseptene til Arte butikkene har ogsd vart en del av oppgavene.
Helle har vert ansvarlig for markedsrdd og produktrdd i kjeden, samt at hun har hatt et
overordnet ansvar for administrasjon og organiser ing av interne & eksterne messer.
Hel le var ogsi  v ikar ierende kjedeleder i  6 mnd.

Hel le har vart  en bidragsyter t i l  den eksisterende Arte Gruppen som den er i  dag. Nye
grupperinger og samarbeidskontrakter ble presentert  i  juni  2009 og ny prof i l  og ny web ble lansert
i september 2009, noe Helle i samarbeid med Arte's styre var ansvarlig for 6 fA gjennomfort

Hel le har vert  en god ressurs i  en utfordrende periode. Hennes pdgangsmot, kreat iv i tet  og
entusiasme har vert  v ikt ig for but ikkene. Prosessene har bl i t t  godt ivaretatt  og gjennomfort  og
hun har betydd mye for miljoet pA v6rt hovedkontor.

I  november 2009 f ikk Hel le en mul ighet t i l  d f lyt te t i l  Danmark og t i l  d. lobbe p€r spennende
prosjekter for en av Arte's storste leverandorer der. Vi takker for samarbeidet i denne omgang, og
ser frem t i l  A fortsatt  ha en spennende dialog i  Srene som kommer.

Jeg stil ler gjei'ne som i'efei'anse ved behov!

Mvh Trine Stamnaess
Styreformann Arte Cruplen
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