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Herning, d. 11. maj 2015

Udtalelse vedr.: Alex Paulsen
Alex tiltrådte hos StartupZoo d. 6. februar 2015 i kraft af sin uddannelse som e-konceptudvikler. Hans
arbejdsopgaver har her bestået af en række forskellige IT-relaterede opgaver, heriblandt:







Koordinering og opbygning af hjemmesider og webshops til kunder, inkl. løbende kundekontakt
vedligehold, support samt en række optimeringer af StartupZoo’s egen hjemmeside
administrering af StartupZoo’s Facebook-, Twitter- og LinkedIn-profiler, samt udsendelse af
blogindlæg og nyhedsbreve
Grundlæggende håndtering af Facebook-reklamer og Google Adwords-kampagner
Mange grafiske opgaver, bl.a. udvikling af flere reklamematerialer i PhotoShop og InDesign
Overordnet strategi- og konceptudvikling for StartupZoo’s fremtidige setup.

Alex er fra starten gået til opgaverne med en positiv og selvstændig indstilling. Da han startede, havde han
ikke det store kendskab til Wordpress, som en af vore kunder skulle have udviklet hjemmeside i. Kun en
måned senere, kunne han lancere en komplet hjemmeside med integreret WooCommerce webshop klar til
vores kunde. Det vidner om, hvor lærenem og selvkørende han er, for han lærte sig selv det hele på egen
hånd.
Alex er en yderst mødestabil, pålidelig og fleksibel medarbejder. Han har haft sin daglige gang på
StartupZoo’s kontor i Herning, men har de fleste gange også været i stand til, at deltage i møder på vores
hovedkontor i Aarhus. I begge afdelinger er han en vellidt og troværdig kollega.
Fagligt er Alex kreativt anlagt og har mange idéer. Han er god til at se muligheder, og formår alligevel at
holde tingene så enkelt og ligetil som muligt. Han er derfor også skarp til at spotte uhensigtsmæssigheder i
en idé eller et setup, og god til at foreslå løsninger, hvilket vi i StartupZoo har nydt godt af. Vi er ikke i tvivl
om Alex’ dygtighed. Han vil være en værdifuld medarbejder for mange slags virksomheder.
Til dem, som i fremtiden måtte samarbejde med Alex, kan vi kun give ham de bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen
Svend Peter Vestergaard
Indehaver, StartupZoo

Anbefaling fra Electi ApS
(kopieret fra min LinkedIn-profil, https://dk.linkedin.com/in/alexpaulsen1 )

Horsens, d. 14. februar 2014

Alex er god til at få slutbrugeren med – der er få kliks fra tanke til handling!
Han er meget lyttende, nærværende og dedikeret til hans arbejdsområde. Alex viste sig også at
være god til at researche, finde løsninger, og præsentere dem på overskuelig facon med fokus på
brugervenlighed og værdi for end-user.
Han er grundig, arbejdsom og løsningsorienteret – og gik entusiastisk og selvstændigt ind i hans
projekt bl.a. ift. til at optimere app’en.
Alex udviste stor videbegærlighed ved at udføre undersøgelser, der dokumenterer brugen af app'en
og oplevelsen af messen. Han var godt forberedt og interviewede personligt en stor portion
slutbrugere.
Herefter har han været kreativ og indsigtsfuld i sin opgave, hvor han skrev om forslag til messens
næste app, ift. mere ”social media” orientering og interaktion. En opgave han skrev om i hans
uddannelse og fik top karakter for.
Han har en meget åben, tillidsfuld og ærlig personlighed og vil være et plus hos majoriteten af de
spændende IT arbejdspladser i både DK og udlandet. Vi har været rigtig glade for at have Alex forbi
på kontoret :)

Serina Klejstrup Hedegaard
CEO, Electi ApS
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Anbefaling fra NOE Energi A/S
Alex Paulsen har, som en del af sin uddannelse, været i praktik hos NOE Energi A/S fra 16. januar 2012 til 30. marts
2012, og har gennem de tre måneder haft en række forskellige opgaver.
Alex Paulsen har blandt andet haft opgaver med optimering og videreudvikling af NOE’s webportal www.noe.dk. Det
være sig både i forhold til at udvikle sitet, og at optimere portalen og de enkelte undersider i forhold til søgemaskiner,
brugerundersøgelser og kundeforespørgsler.
Derudover har Alex Paulsen i samarbejde med designere fra 70/30 været med til at udvikle NOE’s designmanual, til
trykte og online medier.
Alex Paulsen har endvidere deltaget i udviklingen af strategi for sociale medier, herunder oprettelsen af facebook og
Google+ profilsider.
Alex Paulsen har udvist stort engagement og faglig dygtighed, og har på trods af et relativt kort praktikforløb nået at
forstå virksomhedens profil, og producerede indtil flere kreative budskaber på online, såvel som trykte medier.
Til dem der fremover måtte samarbejde med Alex Paulsen kan jeg kun give ham de bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Svend Peter Vestergaard
Salgs- & Marketingschef

