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Susanne er en underviser, der er parat til at indgå i de skift-
ende faglige udfordringer. i undervisningssituationen har hun 
den nødvendige føling med, hvor de studerende befinder sig og 
hun er i stand til at opfange og forfølge de forskellige behov, der 
måtte opstå i undervisningssituationen.

Finn Hagen Madsen
KEA Københavns Erhvervs Akademi

Oktober 2011, LinkedIn

»

«

» Susanne er fast grafiker på de enkelte numre af bladet
Logos, og vi har opbygget et særdeles godt samarbejde præget 
af stor imødekommenhed og gode ideer fra Susannes side; det 
gælder i forhold til bladets overordnede udformning og i forhold 
til de enkelte tekster og billeder eller figurer. Hun arbejder med 
stor professionalisme og orienterer sig mod at finde løsninger, 
der kan fungere for såvel bladets skribenter og redaktion som 
for trykkeren, inden for vort budget.
Bladet får stor ros fra foreningens medlemmer og andre interes-
senter. For original udgave klik her

Rikke Vang Christensen
Redaktør af Logos og bestyrelsesmedlem i FUA

Oktober 2011

«

» Susanne is a creative, positive and intuitive graphic designer with
 a great sense for the graphic detail.

 Josefine Campbell
Campbell Co

November 2011, LinkedIn

«

MIRSK har haft Susanne Hjelm Pedersen ansat som grafiker med stor 
tilfredshed.

Susanne arbejder professionelt med alt, hvad har med at gøre. Hun 
er målrettet, dygtig grafisk og har også enestående egenskaber som 
projektleder. Susanne er en god teamplayer og samtidig en seriøs repræ-
sentant for det selskab, hun måtte vælge at repræsentere.

Den virksomhed Susanne vælger at arbejde for, kan forvente gode resul-
tater. Vi giver hermmed Susanne vores bedste anbefalinger.

Kevin Yunai
Adm. Dir, MIRSK

oktober 2014

»

«

I forbindelse med flytning af min klinik til ny adresse tog klinikken kontakt 
til grafisk designer Susanne Hjelm Pedersen (GetGraphic). Jeg var ikke 
tilfredse med den hjemmeside vi tidligere havde fået lavet fra anden side. 
Siden var for mørk, kompliceret og ikke letlæselig nok. Vi er en psykiatrisk 
speciallægepraksis og det er nødvendigt at siden fremstår enkel og let at 
gå til. 

Efter et telefonisk møde med Susanne fik vi fremsendt en ”Opgave-
beskrivelse for ny hjemmeside”. Denne indeholdt i overskuelig form alt, hvad 
vi var blevet enige om, både med hensyn til det grafiske udtryk samt det 
forventede tidsforbrug/prisen. Efter godkendelse af opgavebeskrivelsen 
fulgte forslag fra Susanne Hjelm Pedersen med, hvilke skabeloner, der evt. 
kunne være relevante, herunder gennemsyn af diverse andre hjemmesider. 

Hele processen med at få den nye hjemmeside forløb helt uden pro- 
blemer. Vi fremsendte ønsker til faner samt tekster og fik, inden den 
forud bestemte deadline, tilsendt link med resultat vi kunne komme 
med kommentarer til. Efter den endelige godkendelse af hjemmesiden 
www.psykiatersilkeborg.dk og modtagelse af faktura kan vi konstatere 
at regningen er stort set lig opgavebeskrivelsen. Ændringer i forhold til 
opgavebeskrivelsen er blevet godkendt af klinikken undervejs, således der 
ingen overraskelser er kommet. 

Vi kan derfor give Susanne vores varmeste anbefaling. 

Torben Schultz
Psykiatrisk speciallæge

november 2016

»

«
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Se også LinkedIn 

		Beskæftigelse
http://susannehjelmpedersen.com/anbefaling-i-forbindelse-med-bladet-logos/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=7055579&trk=tab_pro


Visuel identitet for Autoflot bilklargøring. Vist: Brochure, mærkat til bil og web.

Visuel identitet udarbejdet 
for Autoflot (bilpleje). Vist: 
Brochure, mærkat til bil og web

FORSIDE              PRISER            PRODUKTER            OM OS           KONTAKT  

Autoflot Center Syd har sit eget bilplejecenter ved 
Ribe. Her har vi plads og tid til at give din bil den 
pleje, den fortjener.  

Til virksomheder: 
Vi Vi kommer gerne ud til virksomheden og behandler 
jeres biler. I er selvfølgelig også velkomne til at komme 
her. Med en Autoflot-firmaaftale vil jeres vognpark 
altid fremstå i flot og præsentabel stand. 

Til private: 
Hvis du gerne vil gøre noget godt for din bil, så bring Hvis du gerne vil gøre noget godt for din bil, så bring 
den til os. Vi plejer din bil både indvendigt og udven-
digt, så den bliver en fornøjelse at se på og køre i.

 Vi vasker og plejer din bil
www. Auto Flot Syd.dk
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Bilpleje på dine præmisser 

Produkter du selv kan bruge på bilen
Du kan købe produkter fra Lahegas nye Autorangeserie hos os, f.eks: 

A1utorange AutoDry
Et moderne og selvvirkende 
tørremiddel til nyvaskede 
biler

Autorange Shampoo
Højkoncentreret rengør-
ingsmiddel med voks 
til vask af biler, både, camp-
ingvogne, motorcykler m.v. 

Autorange BugRemover
Opløser og fjerner effektivt insektrester fra bilen.

Vi har mange andre produkter på lager. Kig forbi, eller besøg vores hjemmeside:www.AutoFlotSyd.dk 

CenterSydjylland

 www.AutoFlotSyd.dk

Priser 

Vi kører ikke med faste priser. Vi tror nemlig på, at du kun skal betale for lige præcis de ydelser, du får. Prisen for en behandling afhænger af bilens stand og alder. Kig ind på www.AutoFlotSyd.dk for nogle cirkapriser. Du er også velkommen til at komme ind til os og få et uforpligtende tilbud!

AutoFlot
Bakkevej 19
6760 Ribe

www.AutoFlotSyd.dk 
E-mail: info@caballo.dk
Tlf.: 75 42 13 18 

Bilerne får grundig pleje og behandling i bilplejecentret

Layout og opsætning for Studenterrådet København: 
Studenterhåndbogen.

Emballager for Kort & Matrikelstyrelsen:  
Design og fotoidéer til kortprodukter til B2C

Visuel identitet for HOLMUS, som arbejder inden for IT rådgivning. 
Vist: Web og Visitkort.

HOLMUS
HOLMUS

Rasmus Holm

T: 26 88 98 36

M: rholm@holmus.com 

Gl. Køge Landevej 109, 1.  

2500 Valby

www.holmus.dk

Enterprise 

Arkitektur

Markedsføring 

Sociale medier

IT Operations

Coaching

IT rådgivning

HOLMUS
HOLMUS
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http://susannehjelmpedersen.com/portfolio/
http://susannehjelmpedersen.com/



