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Anbefaling
Ulla Thorup Nielsen (Cpr.
har i perioden fra 1. september 1994 til
31. december 1995 været ansat som projektmedarbejder i Center for Ligebehandling af Handicappede.
Ulla opsøgte på eget initiativ Centret og blev i første omgang ansat i jobtilbud for
efterfølgende at blive ansat i en tidsbegrænset projektmedarbejderstilling.
Ulla Thorup Nielsen har hovedsageligt været beskæftiget med dokumentationsopgaver inden for Centrets arbejdsområde. Ulla har således tilrettelagt og gennemført
analyseopgaver i forhold til handicappedes adgang til information, fysisk tilgængelighed til folkeskoler for kørestolsbrugere og information om bygningsreglementets krav om handicapegnet byggeri. Ulla har desuden afgivet høringssvar
på Centrets vegne.
Alle disse projekter er gennemført i tæt samarbejde med såvel interne som
eksterne samarbejdspartnere, men med Ulla som den gennemgående ankerperson.
Ulla har ligeledes stiftet bekendtskab med EDB på brugerniveau, ligesom Ulla har
redigeret og lay-outet pjecen "Sådan informerer du alle - en vejledning i at
informere handicappede". Dette arbejde har også omfattet grafisk tilrettelæggelse
ved hjælp af DTP-programmet Pagemaker.
Jeg har gennem over et års ansættelse lært Ulla at kende som en særdeles enga-.
geret og ansvarlig medarbejder. Ulla Thorup Nielsen har gang på gang demonstreret en beundringsværdig evne til at selv at skabe, forstå og videreudvikle ideer
og arbejdsopgaver - selv inden for områder, som er helt nye for hende. Ulla er en
dygtig generalist, som ejer evnen til umiddelbart at investere sin generelle viden
og kendskab til arbejdsmetoder i de arbejdsopgaver hun stilles.
Dertil kommer, at Ulla også er en behagelig person, som er let at omgås. Gennem
personlig fleksibilitet og imødekommenhed overfor kollegaer er hun blevet en
meget vellidt medarbejder og kollega.
Jeg kan på den baggrund kun medgive Ulla mine allerbedste anbefalinger.
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