Udtalelse vedr. Neffi Kristensen

Vejle, den 2. februar 2011

Scandinavian Drift er en virksomhed der hovedsalig beskæftiger sig med motorsport og drift af motorsportsbane.
Scandinavian Drift blev grundlagt i 2008 og Neffi Kristensen har været med fra første dag.
Neffi har været ansvarlig for billede dokumentation til brug for både promovering i form af annoncer, billeder til
masse distribution men også til brug for artikler i de største medier, trykt som online.
Neffi har også stået for opgaven omkring akkreditering af den øvrige presse, få dem indskrevet, uddeling af materiale
samt få pressen placeret mest optimalt på banen. En større logistisk opgave der skulle klares uden at pressen følte at
det var besværligt og samtidig med at Neffi skulle sørge for selv at tage billeder.
Neffi har siden 2008 frivilligt deltaget aktivt i de mange administrative og praktiske opgaver der er i en virksomhed
som denne, dette til tider opgaver der strækker sig langt uden for Neffis kompetenceområde.
Neffi er en meget selvstændig og selvtænkende ung mand der med en behagelig ro og et stort overblik får tingene til
at fungere til alles fulde tilfredshed. Neffi i stand til at have mange bolde i luften på en gang uden at dette påvirker
hans professionelle fremtoning. Neffi tillærer sig meget hurtigt nye opgaver og kan uden problemer indgå i flere
forskellige sammenhænge også på ledelsesniveau. Neffi er en yderst venlig og glad ung mand med gode
samarbejdsevner, og han er meget vellidt af alle. Neffi er yderst pligtopfyldende og fleksibel og har tiltrådt opgaver
med meget kort varsel.
Neffis primære arbejdsopgaver har været følgende (listen er ikke udtømmende)
-

Fotograf og fra 2011 videograf
Udarbejdelse af diverse skemaer for større overblik over diverse opgaver
Presseplanlægning, herunder forretningsgange og SOP
Presse akkreditering og pressehåndtering
On site pressehåndtering og koordinering
Planlægning af billedmateriale til artikler
Redigering af billeder samt internt forudbestemte billeder
Upload til FTP
Specielle fotoshoots til eksterne medier som Bilekspressen, Worksmag.eu mv.
Massedistribution via bla. internetsider og sociale medier
Hovedansvarlig for virksomhedens profil på Facebook

Neffi er ikke bange for at give en hånd med uanset opgavens art, nedenfor er opgaver han selvstændigt har budt ind
på
-

Ideudvikling sammen med ledelse ifbm. promovering gennem billedmateriale
Deltagelse i diverse møder, herunder ledelsesmøder
Opbygning af bane
Rengøring og oprydning

Vi giver Neffi vores absolut bedste anbefalinger og ønsker ham det bedste fremover. Skulle i være interesseret i
nærmere uddybelse af ovenstående, er i velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Sanne Skøttegaard
Direktør
Scandinavian Drift
26 70 00 65

