Odense, den 23. januar 2019

Til hvem det måtte vedrøre
Jeg bekræfter hermed, at Christopher Bruun Hansen har gennemført et tre-årigt grafisk traineeforløb i marketingafdelingen hos Odense
Sport & Event, fra den 18. januar 2016 til den 17. juni 2019.
Christopher har i sin tid hos os beskæftiget sig med alle brands under Odense Sport & Event: Odense Boldklub, Odense Congress Center,
Live Culture, Hotel Odeon, Kai Thor A/S, Odense Eventyr Golf og Nature Energy Park.
I perioden har Christopher løst en bred vifte af opgaver på det grafiske område, indenfor alle grene af faget: outdoormateriale, bannere,
skilte, salgsmateriale, merchandise samt webgrafik i alle afskygninger. Opgaverne har spændt fra enkle versioneringer af eksisterende
materialer, til store projekter og produktioner med en lang række forskellige grafiske produkter, designet fra bunden.
I de tre år vi har haft fornøjelsen af Christopher, har vi lært ham at kende som en kompetent, kreativ, ansvarsfuld og meget behagelig
kollega, der bidrager værdifuldt til afdelingen, både fagligt og personligt. Han brænder for sit arbejde, og kombinerer en høj grad af
faglighed med et talent for det visuelle, så vi i dag kan overlade selv komplekse opgaver til ham, i fuld tillid til det endelige resultat.
Ud over det grafiske har Christopher også stærke digitale kompetencer, der gør ham til en god sparringspartner på onlineområdet. Dette
har ikke mindst været værdifuldt i udviklingen og driften af vores brede portefølje af websites, som han ligeledes har været en del af
teamet bag.
Både her, og i den grafiske design og produktion, har vi desuden nydt godt af Christophers opdaterede faglige viden, der har inspireret
og løftet afdelingens arbejde, både på det designmæssige område og i brugen af konkrete Adobe-værktøjer.
Personligt er Christopher et behageligt og let omgængeligt menneske, der hurtigt blev en integreret del af afdelingen, og som
engagerer sig i både sine kolleger og sin arbejdsplads (han er vores til dato første og eneste trainee i bestyrelsen i personaleforeningen).
I Odense Sport & Event er det vores mål at finde trainees der, allerede fra dag ét, kan løfte opgaver selvstændigt, og herefter sammen
udvikle førstnævnte til næste niveau, så de er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet efter afsluttet uddannelsesforløb. Med
Christopher er dét projekt lykkedes til UG, og det er en heldig virksomhed, der kan byde ham velkommen som ny kollega fremover.
Med udgangspunkt i ovenstående medgiver jeg hermed Christopher mine bedste anbefalinger, og står til fuld rådighed for uddybende
oplysninger, såfremt der måtte være behov herfor.
Venlig hilsen
Odense Sport & Event
Andreas Bøttger
Marketingchef
Tlf. 65 56 01 93
Mobil 29 33 67 32

