PRAKTIKINTYG
Therese Jigfelt har haft en praktikperiod på 20 veckor hos oss på Intermezzon AB mellan 2013 -09-02
till 2014-01-16
Om Intermezzon
Vi är ett utbildningsföretag med specialitet inom sälj, service, ledarskap och affärsmannaskap.
Genom att blanda traditionellt klassrum och coachaktiviteter med interaktiva scenariobaserade simuleringar
online, levererar vi resultat som är snabba, effektiva, högkvalitativa och inte minst mätbara.
www.intermezzon.com

Praktiken har varit förlagd på vår produktionsavdelning där vi prouducerar e-learning. Therese har
haft rollen som grafisk designer och har varit en stor tillgång i våra projekt.
Exempel på arbetsuppgifter Therese har haft:
 Illustration
 Grafisk design och layout
 Bygga/redigera e-learning i vårt författarverktyg
 Fotografering
 Bildredigering
Therese har även deltagit i kreativa möten, kundmöten och filminspelning.
Vi är väldigt nöjda med Thereses insats hos oss och hon har uppskattats av alla kollegor. Therese har
talang för både grafisk design och illustration och är mycket bra på att tolka ett innehåll och sedan
förstärka det med bild och form. Hon har förmågan att tänka i ett större perspektiv och har kommit
med flera bra ideér som har förhöjt både pedagogik och upplevelse i de projekt hon deltagit i.
Therese är en driven person som alltid hugger tag i sina uppgifter och tar även egna initiativ. Efter att
ha fått ramarna är hon självgående och behöver inte några djupare instruktioner, vilket är ett
arbetsätt som fungerar bra i vår organisation. Therese har främst varit designassistent och stöttat
våra ADs/designers. Eftersom Therese varit så självgående och visat att hon kan ta ansvar har hon
även fått vara ansvarig designer i mindre projekt där hon tillsammans med en manusförfattare har
tagit fram en interaktiv utbildning samt en utbildning i PDF-format. Hon har då endast haft AD som
bollplank och resultatet har varit utmärkt.
Jag kan varmt rekommendera Therese och ställer gärna upp som referens om ni har ytterligare
frågor.
Göteborg 16 januari 2014

.....................................................................................
Josefin Westlund
Designer
josefin.westlund@intermezzon.com, +46 (0)733 97 58 47

