Anbefalinger fra Elin Heinesens samarbejdspartnere
... fra tiden som webredaktør af Kvindekanalen.dk (01-02-2000 til 01-10-2001):
•

Helle Bruun, tidl. redaktionssekretær på www.kvindekanalen.dk (h.bruun@worldonline.dk):
"Jeg vil anbefale dig på det varmeste, når jeg kan komme til det. Jeg er overbevist om, at du hurtigt
finder noget godt. Du har for mange talenter til ikke at gøre det!"

•

Elsa Gade, skribent, freelance journalist, bibliotekar og redaktør (gade@public.wh.hb.cn):
"Jeg vil gerne udtrykke min dybeste beundring for Elin Heinesen og for den måde hun har tacklet
World Onlines Kvindekanal. Hun har været en behagelig og inspirerende chef, der med forstand,
ildhu, stærkt engagement og masser af energi har kastet sig ud i at gøre kanalen til en
kvalitetskanal. Det er særdeles ufortjent, at hun nu er i denne situation, at hun skal ud og søge
arbejde. Hun fortjener det allerbedste og mest spændende job, for hun brænder for sit arbejde og
giver sig selv ud over alle grænser. Bare det var mig, der skulle arbejde sammen med denne ildsjæl i
fremtiden!"

•

Monica Ritterband, kunstner, foredragsholder og brevkasseredaktør på www.kvindekanalen.dk
(ritterband@image.dk):
"Du er bare så dejlig at kommunikere med, både fagligt og menneskeligt! Jeg er vild med at
samarbejde med dig."

•

Ingrid Ann Watson, brevkasseredaktør på www.oestrogen.dk, leder af ForedragsForum
(www.foredragsforum.dk) og psykoterapeut (iaw@foredragsforum.dk):
"Du har drevet kanalen godt. Sørget for gode og berrettigede artikler. Ladet os have del i
udformningen og taget hensyn til vores ønsker. At du er behagelig, forstår at holde diskussioner på
et rart plan uanset udfaldet mod dig :-} Alt i alt tror jeg, du er en rigtig god chef med megen
menneskekundskab."

•

Mette Mecklenborg, freelancer (mechlenborg73@hotmail.com):
"Du har altid været en fair, dynamisk og motiverende redaktør. Jeg beundrer dit gåpåmod og dit mod
til at tage chancer, uden at det skorter på kravet til kvalitet og standard. Mere af alt har du været god
til at pleje dine freelancere. Det har jeg og alle andre nydt godt af."

•

Marianne Pedersen, freelancer og økonomikonsulent (marianne.pedersen@navision.com):
"Du har kæmpet HÅRDT og lagt en stor energi i kvindekanalen og alle os skribenter. Tak for det."

•

Anja Desirée Pedersen, freelancer (anja.desiree@get2net.dk):
"Du har vitterligt gjort et imponerende stykke arbejde og du skal bare sige til, hvis du en gang kan
bruge mig som skribent el. lign. i en anden sammenhæng. Du er sådan en person, som jeg i hvert
fald med glæde skulle følge med rundt! Du kan roligt henvise til mig - jeg roser dig i forvejen til
skyerne... :-)"

•

Ann Catherine B. Talbro, Freelancerbureaet Prospekt X (at@prospektx.dk):
"Jeg håber, vores veje kan krydses i anden sammenhæng, for det har været meget inspirerende at
samarbejde med dig."

•

Jette Tybjerg, Freelancerbureauet Tybjerg Tekst&Foto (tybjerg@image.dk):
"Du skal få mine varmeste anbefalinger"

•

Bettina Graabech, tidl. freelancer, bibliotekar og webredaktør på www.bogweb.dk (begr@int.tele.dk):
"Jeg håber virkelig, at vore veje mødes igen en dag Elin. Du er en af den slags kvinder, der virkelig
er en rollemodel for mig. Din energi - dit drive - din åbenhed - dine holdninger - din personlige varme
osv - ja, det hele kan jeg lide. Det er sagt med hjertet. Lad os holde kontakt på en eller anden
måde?"
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•

Rina Baram, tidl. freelancer, nu ansat ved Nordisk Film (r.baram@nordiskfilm.dk):
"Jeg synes du har gjort et kæmpe stykke arbejde. Her på mit arbejde har vi brug for folk, der virkelig
kan noget og kan bidrage til noget nyt - det synes jeg du kan i allerhøjeste grad, og jeg vil opfordre
dig til at tage kontakt til min ledelse."

•

Jacob Fogh, freelancer og litteraturstuderende (jacfo@get2net.dk):
"Du har været en alletiders redaktør!"

•

Merete Rømer Engel, freelancer (rosehus@worldonline.dk):
"Jeg synes faktisk at "vores" kvindekanal var den bedste. Med din IT-erfaring og anden spændende
baggrund kunne jeg nu ikke forestille mig, at du vil få de store problemer med at søge job."

•

Annemette Sønderkær, freelancer (am_s@worldonline.dk):
"Jeg vil med sikkerhed give dig en kanon reference."

•

Helle Lund, leder af 4KIDSfamily.dk (helle@4kidsfamily.dk):
"Jeg vil give dig mange gode ord med på vejen. Jeg syntes at du har gjort et stort stykke
kvalitetsarbejde. Lad os holde kontakten."

•

Karina Landberg Johansson, redaktionschef på www.oestrogen.dk (karina@oestrogen.dk):
"Selvfølgelig må du referere til mig."
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