København, den 6. november 2009
Til rette vedkommende
Jeg har i en årrække arbejdet sammen med Elin Brimheim Heinesen i Chili Group*,
hvor jeg selv var ansat bl.a. som udviklings‐ og forlagsdirektør. Jeg var med til at
ansætte Elin i 2003 som chefredaktør for KIWI magazine og var hendes overordnede
frem til 2007, da hun fik tilbudt stillingen som direktør for Færøernes Eksport‐ og
Turistråd og besluttede sig for at møde nye udfordringer i sit oprindelige hjemland
Færøerne.
Elin var med til at udvikle og forme KIWI magazine helt fra starten og skrev i
begyndelsen alle artikler til magasinet selv. Her viste Elins store arbejdskapacitet og
mangesidige kompetencer sig at være til stor gavn. I dag er KIWI magazine Danmarks
mest læste kvindemagasin, hvilket ikke mindst Elin har sin del af æren for.
Elin er en stor kapacitet for enhver arbejdsplads og kollega. Hun sætter en ære i at
være professionel. Og hun har bevist, at hun har godt overblik og kan arbejde under
stort pres. Hun er god til at arbejde selvstændigt, men er også en team player. Elin er
initiativrig, dedikeret og entusiastisk. Hun tænker fremad, kaster sig gerne ud i nye
udfordringer og er lydhør for in‐put.
Elin spænder bredt i sine faglige kompetencer, der dækker både ‘bløde’ og ‘hårde’
områder – og så har hun en sikker pen og tæft for effektivt redaktionelt arbejde. Chili
Group nød stor glæde af Elin’s gode kommercielle forståelse, hvor hun dog aldrig gik
på kompromis med den journalistiske integritet.
Elin er ikke bange for at gå forrest eller for at tage fat – også om de mere
rutineprægede opgaver. Hun er en stærk netværker og er dygtig til at bygge bro på
tværs af afdelinger og til samarbejdspartnere. Elin var afholdt af alle dem, hun
arbejdede sammen med – både som redaktør og som menneske.
Jeg giver hermed Elin Brimheim Heinesen mine bedste anbefalinger.
Med venlig hilsen
Margrethe Dal Thomsen
Tidl. forlagsdirektør for Chili Group, nu indkøbsdirektør for Magasin du Nord
Email: margrethedal@gmail.com
*Om Chili Group: Chili Group er Danmarks største udbyder af gratismagasiner med fokus på ungdoms‐ og instore
kommunikation. Chili Group startede som selvstændigt aktieselskab, men ejes i dag af Aller koncernen. Se www.chiligroup.dk

