Til hvem det måtte vedrøre

Morsø, 21. august 2020

Anbefaling
Peter startede oktober 2017 i en fuldtidsstilling som mediegrafikerelev hos Kong Gulerod Reklamebureau, og
afslutter sin elevperiode efter svendeprøve i slutningen af 2020.
På trods af interesse fra store bureauer, valgte Peter i 2017 at flytte fra hjemegnen i Østjylland til Thisted for at
starte sin elevtid hos Kong Gulerod Reklamebureau. Det endda uden at kende en eneste person på egnen. Det
siger meget om Peters positive evne til at springe ud i nye omgivelser og opgaver med høj pande og gåpåmod.
Peter stopper hos Kong Gulerod Reklamebureau ved udgangen af 2020 efter eget ønske.
I løbet af sin elevperiode har Peter lavet visuelle identiteter, webdesigns, tryksager, annoncer, storprints,
motion graphics og diverse grafiske opgaver for mange af Kong Gulerod Reklamebureaus kunder. Arbejdsopgaverne er typisk blevet løst ved brug af Adobe programmerne Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects
samt i CMS-systemet Umbraco. Peter har været god til at spørge ind til de enkelte opgaver, både udfordre og
udforme kreative løsningsforslagene, og har i mange tilfælde også selv ført opgaven grundigt til dørs i tæt
kontakt med kunderne. Peter har både været pligtopfyldende og hårdtarbejdende, og har i hele elevperioden
arbejdet mere end hvad der kan forventes af en elev for at tilfredsstille kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Oftest uden at gå på kompromis med sin egen faglighed.
Alt dette har haft stor betydning for Peters løbende udvikling fra elev til dygtig uddannet fagperson, og det har
personligt været positivt og spændende at følge tilblivelsen af mediegrafikeren Peter Müller på tætteste hold.
Peter har været meget vellidt blandt kollegaerne med sit altid positive og smittende humør, og der har været
plads både til seriøst arbejde og hyggesnak, begge i en uformel tone.
Det er hermed en fornøjelse at kunne give Peter Müller de bedste anbefalinger, og jeg er overbevidst at han vil
gøre en god indsats i hvilken stilling, han end besidder.
Skulle der være behov for yderligere information, står jeg gerne til rådighed med uddybende oplysninger.
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