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Udtalelse
Andreas Tørnquist har været i praktik hos SkatePro i 8 uger, som en del af hans mediegrafiker elevtid.
Til praktikken har været tilknyttet mentor Phillip Nguyen.
I sin tid hos SkatePro har Andreas været involveret i følgende arbejdsopgaver:
-

Produktfotografering, fritlægning og efterbehandling af produktfotos
Forskellige grafiske opgaver inkl. design af A6-flyer, design af digital bannere til online annoncering.
Deltaget i de daglige arbejdsgange.

Vi har lært Andreas at kende som en meget motiveret person, som føler stort ansvar for de opgaver han
får. Andreas er villig til at lære og er god til at reflektere over sin egen rolle.
Derfor har vi også oplevet en meget stor udvikling hos Andreas, hvor han i løbet af 8 uger har flyttet sig selv
både personligt og fagligt, og nu i høj grad formår at omsætte den teoretiske viden fra hans uddannelse til
løsninger i praksis.
I forbindelse med indgåelse af praktikaftalen, blev vi orienteret om at Andreas har diagnosen ADHD. Vi har
specielt i starten af praktikperioden forsøgt at tage hensyn til dette – men oplever også at Andreas i høj
grad er opmærksom på dette. I praktikperioden har vi oplevet at Andreas gradvist er blevet bedre til at
håndtere de konsekvenser en ADHD diagnose har – sådan at det i slutningen af praktikperioden havde
minimal indvirkning på Andreas hverdag som kollega på SkatePro.
Som kollega er Andreas vellidt, han kan arbejde mod et fælles mål, og er en loyal medarbejder.
Jeg kan derfor anbefale Andreas til den virksomhed som er interesseret i at ansætte ham.
Ligeledes står jeg gerne til rådighed for uddybning af ovenstående.
Jeg ønsker Andreas alt mulig held og lykke fremover.
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