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Anbefaling

Jeg har haft fornojelsen af at arbejde tret sammen med Lars Grove Mortensen hos SpORT 24 NS,
hvor Lars har haft ansvaret for virksomhedens online markedsfsring - herunder SEO
(sogemaskineoptimering), Google AdWords, Display annoncering,boogle Analytics, mv.

For at lofte opgaven omkring SEo fik han hjrelp af et par kollegaer, som han var inspirerende og
motiverende projektleder for. Det er serligt i denne forbindelse, jeg har arbejdet tret sammen med
ham.

Lars er meget fagliS kompetent, bide pi det kommercielle marketingfaglige, samt p6 det tekniske
og komplekse omkring diverse online losninger.

Han har samtidig en serligevne til at garekomplicerede emner nemme at forst6 - og han 1rerer fra
sig pi en mide, som giver folk mod til at kaste sig ud i nye opgaver. Forud for mit simarbejde med
Lars havde jeg aldrig selv beskeftiget mig med SEO, -", -iJ lererig hjrelp fra Lars har jeg fiet
en god forstielse for det og skabt tydeligt m6lbare resultater.

Som kollega til Lars er det ogsi rart, at han har en strerk vilje og evne til rettidig deling af forecasts,
rapporteringer og anden information, si man hele tiden har en [od foling med Jdvikliigen. Hans
analyser har samtidig givet en god forstaelse for de tendenser, der har viret i tallene.

Pi det personlige plan harjeg haft et godt og uformelt forhold til Lars, b6de i dagligdagen p&
kontoret og til sociale begivenheder med personaleforeningen. Vi har altid kunnet snakke godt om
selv personlige ting og veret gode til at have det sjovt ram*eo i en travl hverdag. Jeg har ieret
glad for at samarbejde med Lars og kan pi det varmeste anbefale ham som 

"n 
gJd kollega.

Jeg stir gerne til ridighed, hvis der er sporgsm&l eller andet omkring min anbefaling af Lars.

Med venlig hilsen
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