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Til rette vedkommende
Andrew Blackwell har arbejdet som praktikant og min personlige assistent fra 1. august til 1.
september 2005, hvor han fik ansvaret for afviklingen af en række master classes og seminarer.
Arbejdet indebar en koordinering af et samarbejde mellem Filmskolen, de deltagende udlændinge
og festivalens stab, tilmeldinger fra publikum, samarbejde med operatør om afvikling etc.
Andrew blev kastet ud i opgaverne på et meget travlt tidspunkt og var på ingen tid en stor,
kompetent og ansvarlig arbejdskraft, som fuldførte alle de opgaver, han påtog sig. En ting, jeg
lægger megen vægt på. Man stod aldrig med løse ender, der ikke blev fulgt til dørs.
Med hans meget internationale baggrund, og med tre hovedsprog som modersmål og et stort
sprogtalent, skrev han flydende dansk på ingen tid. Andrew har en interessant
uddannelsesbaggrund, med en B.A. i filosofi og i økonomi fra University College London og har
arbejdet som økonomisk medarbejder på en Schweizisk filmfestival. Han er derfor et bredspektret
menneske af mange talenter.
Som medarbejder har han nærmest været alt det, en arbejdsgiver kan ønske sig. Med et særdeles
venligt og imødekommende væsen, og en samarbejdsevne udover det normale, blev han hurtigt en
meget populær medarbejder. Andrew har en god analytisk sans og strukturerer sine arbejdsopgaver,
så både han og vi andre får det nødvendige overblik over dead-lines. Han har også en god evne til at
prioritere og fortaber sig aldrig i unødige detaljer.
Andrew er meget begavet, hurtig til at lære og sætte sig ind i nyt stof, meget omgængelig og et
beskedent menneske, der underspiller sin kompetence. Som forholdsvis nytilflyttet i Danmark har
han endnu ikke et stort netværk, men er dog i fuld gang med at opbygge et sådant.
Da han ikke har arbejdet som økonomisk medarbejder på vores filmfestival, kan jeg ikke udtale mig
om hans kompetence på dette felt. Men som en potentiel medarbejder vil jeg på det stærkeste
anbefale ham.
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