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Anbefaling – Helle Jänichen Rasmussen
Helle Jänichen Rasmussen har i perioden fra maj 2008 til maj 2010 været ansat som grafisk design-elev hos
Designit i Aarhus. I sin elevtid har Helle været igennem et forløb, der har givet hende teoretisk og praktisk
viden om grafisk design med speciale i produktion af tryksager. Forløbet har baseret sig på fire hjørnesten:
- Rentegning og kvalitetssikring
- Forståelse for designkoncepter og layout
- Kendskab til produktion
- Leverandør- og kundekontakt
Brænder for faget
Helle har udvist stor forståelse, engagement og interesse for det grafiske fag, og har udviklet et selvstændigt
øje for grafisk design. Samtidig har hun opnået en bred teknisk indsigt i tryk og efterbehandling. Hun har
gennemført sin elevtid til meget stor tilfredshed og hun har været meget lærevillig, ligesom hun på eget initiativ
har opsøgt nye udfordringer samt opgaver i Designit.
Særinteresse for rigtigt papirvalg
Helle har udover det daglige arbejde hos Designit deltaget på flere eksterne kurser – herunder opdatering af
Adobe-pakken, kreativ konceptudvikling samt seminarer omkring papir og miljø. Herudover har hun været på
flere relevante virksomhedsbesøg. Helle har en meget stor indsigt og særinteresse for det rigtige papirvalg og
efterbehandling af tryksager, som både vi og vores kunder har haft stor glæde af.
Målrettet og engageret
Helle er yderst professionel, målrettet og kvalitetsbevidst i sit arbejde, og hun har altid været villig til at yde en
ekstra indsats for teamet. Hun er meget ansvarsbevidst, pligtopfyldende, engageret og har altid udført sine
opgaver til fulde tilfredshed. Helle har en rigtig god evne til at arbejde selvstændigt på sine projekter og har
fungeret som en integreret del af teamet. Hun har bl.a. stået for dialogen med Designits eksterne leverandører
– en opgave som hun har udført til meget stor tilfredshed hos alle parter.
Værdsat og positiv medarbejder
Designit har været meget glade for Helle gennem elevtiden. Vi har lært Helle at kende som en behagelig,
positiv og meget samarbejdsvillig person. Helle er særdeles vellidt blandt de øvrige medarbejdere.
Jeg kan på Designits vegne give mine allerbedste anbefalinger til Helles fremtidige udfordringer. Vi er
overbeviste om, at hun altid vil være en dygtig og meget værdsat medarbejder.
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