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Randers, den 26. april 2015 

Til hvem det måtte vedkomme 

 
 
Anbefaling 
Jola Gorzkiewicz 

 

Jeg kender Jola 
Jeg har som direktør for WiCON Marketing og CC-Marketing ApS haft Jola Gorzkiewicz ansat og 
arbejdet tæt sammen med hende. Derfor har jeg stort kendskab til hendes potentiale indenfor 
grafisk reklame og webdesigns. 

Vi havde brug for 
Da vi ansatte Jola, havde vi brug for en grafiker/multimediedesigner som var selvkørende og 
som kunne tage ansvar for kunder, og selvstændigt kunne holde styr på deadlines til medier 
og projekter. 

Jola kom med en solid erhvervserfaring, og kunne fra dag et opfylde disse behov. 

Jolas arbejdsmetode og kompetencer 

Grafisk og marketing 
Jola har forståelse for reklame, et øje for billedmanipulation og kommunikation - en styrke 
som skaber unikke løsninger - en helhed mellem en designlinje og den retning kunderne 
ønsker at blive set eller kommunikeret.  

Der ligger tanker bag handling – handling bag produktion og produktion med tilfredse kunder 
som resultat. Et stærkt aktiv i Jolas profil. 

Jola har udvist enorm bred erfaring både med web, IT og grafisk design – en styrke som 
skaber en fleksibel produktionsmedarbejder og en dygtig kollega. Vi har brugt Jolas potentiale 
med stor succes. 

Som Webdesigner har Jola produceret designs i høj klasse og profil, der er tanker bag designet 
og den profil kunden ønsker. Herunder ideer til en proaktiv løsning som er fremtidssikker.  
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Hendes profil skaber visuelle løsninger på web som sikrer, at kommunikationen er 
gennemgående og bliver modtaget korrekt. Hun er detaljeorienteret og dygtig til at forenkle 
processerne samt finde svar på de udfordringer som opstår løbende, med andre ord en all-in-
one webdesigner. 

Jola arbejder struktureret og tager sit arbejde seriøst – hun er ikke bange for arbejde ud over 
normal tid og kommer med inspiration til opgaver qua hendes interesse for markedsføring. 

Samtale med kunden 
Jola har udvist stor personlig styrke i planlægning og eksekvering af projekter, herunder en 
professionel tilgang til kundeopgaver. Jola besidder en analytisk tilgang og stiller de rigtige 
spørgsmål, og er god til at afdække kundens behov. Jola er ukompliceret og venlig, hvilket 
åbner op for sparring og dialog omkring kundens værdi af det indhold som skal produceres. 
Der skabes en god kemi og et godt kendskab til kunden og den retning kunden ønsker deres 
visuelle identitet på print eller web. 

Jola som kollega 
Som kollega kan jeg anbefale Jola, hun er en meget varm og følsomt personlighed med fokus 
på det kollegiale – vi skal alle sammen have det godt. Hun er betænksom og ansvarlig og 
yderst pligtopfyldende og imødekommende over for nye tiltag.  

Min anbefaling 
Jeg har haft stor personlig glæde af Jolas engagement i både WiCON og CC marketing ApS – 
hun har været et kæmpe aktiv og jeg kan til enhver tid anbefale hende til andre virksomheder. 

Desværre må vi pr. 31. maj 2015 sige farvel til Jola Gorzkiewicz, da virksomheden CC-
Marketing ApS har gennemgået en konsolidering og derved har opsagt samtlige medarbejdere. 
Herefter er CC-Marketing ApS et firma, som outsourcer alle opgaver til konkurrerende 
marketingsbureauer. 

 

 

 

Direktør Per Winkel 
CC marketing ApS 

pbwinkel@gmail.com 
Tlf. +45 4234 7473 
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