Anbefaling til Helene Hedegaard
d. 20. maj 2020 fra Flamingo Tours

Praktik periode fra
d. 6. /1 2020 – 27/3 2020

Jeg bekræfter hermed at Helene Hedegaard har
været i praktik i Flamingo Tours i ovenstående
periode. Helene har arbejdet tæt sammen med
vores webmaster i Flamingo Tours om bl.a. video
materiale på vores rejser, billeder på hoteller
og ture samt facebook markedsføring. Både
video og billeder er meget vigtig for Flamingo
Tours da vi sælger nye dyre rejser og det skal
se professionelt ud. Vores største bekymring
ved en praktikant var om hun formåede at nå
et højt fagligt niveau, som vi ville være tilfredse
med. Den bekymring blev hurtigt fjernet da vi så
Helenes arbejde som er meget grundigt og yderst
professionelt. Vi overlod derfor mange opgaver
til hende som hun har løst til stor tilfredsstillelse.
Udover billeder og videoer har Helene også
arbejdet med vores Facebook markedsføring,
hvor hun kreativt og selvstændigt er kommet med
nye gode forslag og vinkler på vores facebook
markedsføring.
Udover det rent faglige hvor vi har været meget
tilfredse så besidder Helene nogen personlige
kvaliteter, som gør at hun arbejder meget
selvstændigt med tingene og er vant til at tage
initiativ på egen hånd for at kunne løse opgaver.
Hun er hurtigt til at sætte sig ind i nye opgaver

og er ikke bange for nye udfordringer, tværtimod
ser hun nye udfordringer og problemer som en
spændende udfordring.
Grundet Corona krisen har vi i Flamingo Tours
desværre ikke haft mulighed for at kunne tilbyde
Helene en stilling i virksomheden. Men jeg er ikke
i tvivl om, at vi her er gået glip at en god og dygtig
medarbejder.
Jeg giver hende de bedste anbefalinger og
ønsker hende alt det bedste i hendes videre
karriere.

Om Flamingo Tours

Flamingo Tours er et dansk rejsebureau,
som sælger fantastiske, individuelle pakkerejser
til nogle af verdens mest spændende
rejsedestinationer. Vi holder til i Herning, og vores
kunder er både danske, norske og svenske.
Vi brænder for det, vi laver, og vores store
kendskab til vores destinationer gør os i
stand til at arrangere oplevelsesrige og
uforglemmelige rejser for både store og
små familier, nygifte, enlig og mange andre.
Fælles for alle vores rejser er, at vi tilbyder høj
kvalitet til gode priser og går benhårdt efter at
give dig det bedste i verden
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