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Udtalelse vedrørende Laurits West
Laurits West har været ansat hos Capgemini Danmark i perioden 15. marts 2011 til og med 31. juli
2012 som konsulent.
Stillingens indhold:
Laurits’ primære opgaver har drejet sig om systemudvikling, analyse og test af webapplikationer.
Desuden har Laurits gennemført rettelser og udvidelser til eksisterende løsninger som blandt andet
bruges aktivt i Capgemini Norden.
Arbejdet har foregået i tæt dialog og samarbejde med Capgemini’s kunder og virksomhedens
øvrige medarbejdere.
Konsulentarbejdet har omfattet udvikling af hovedsageligt webapplikationer i C#, ASP.NET 4.0,
Silverlight, HTML5, CSS3, Javascript/jQuery udført i Visual Studio med brug af unit testing.
Laurits har også været med til at videns dele i afdelingen med indlæg omkring de nyeste
webteknologier i form af HTML5, CSS3 mm, og hjulpet med gennemlæsning og support på
udarbejdelse af tilbud til kunder.
Personlig udtalelse:
Laurits har fra første dag været god til at sætte sig ind i nye problemstillinger, har en stærk
forretningsforståelse og altid fokus på den for kunden bedste løsning. Hans evne til at omstille sig
og modtage nye opgaver og situationer med et engagement og overskud, gør det til en fornøjelse
at arbejde sammen med ham. Dertil er han altid hjælpsom overfor sine kolleger og har en
proaktivitet der får tingene til at glide i hverdagen.
Jeg har igennem hans ansættelsestid lært ham at kende som en glad, positiv og ærlig
medarbejder og kan derfor kun give ham min bedste anbefaling til kommende arbejdssteder.
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Capgemini Danmark A/S er en del af den globale Capgemini koncern, som er en af
verdens førende konsulentvirksomheder inden for rådgivnings-, teknologi-, og
outsourcingydelser. Capgemini koncernen, der er repræsenteret i mere end 40 lande
havde i 2011 en omsætning på 9,7 mia. euro og 120.000 ansatte over hele verden.

