
Recommendations
Michal Šeps

* Translations provided personally, not by the recommendation author *
* Překlad proveden osobně, ne autorem doporučení *

Jasenko Hadzic
CEO & Co-Founder of Tame ApS, Copenhagen, Denmark
https://www.linkedin.com/in/jasenkohadzic
+45 2924 0482
jasenko@tamethat.com
https://tame.events

Michal is a trustworthy, stable and down to earth person.
He was a great addition to our team, our culture and the general spirit of the company while he
was here during his internship with CBA during Q3 this year.

Michal showed creativity, critical thinking and the ability to come up with new ideas in the 
context of our IT-startup. We are building a software system for Event Managers and in that 
regard Michal helped shape the user experience of the software nicely.

Michal has never given me any reason to doubt him in everything that he has done. 
I would gladly reemploy Michal if we had the opportunity to do so.

Překlad / Translation:
Michal je osoba důvěryhodná, stabilní a praktická.
Byl výborný přírůstek do našeho týmu, naší kultury a obecného profilu naší firmy v době co se tu 
nacházel během své stáže s CBA během třetího semestru tohoto roku.
Michal prokázal kreativitu, kritické myšlení a schopnost přijít s novými nápady v kontextu naší začínající 
IT firmy. Tvoříme software pro event managery a v tomto ohledu Michal pomohl pěkně tvarovat user 
experience(uživatelský komfort).
Michal mi nikdy ve všem co dělal nedal žádnou záminku abych jím pochyboval.
S radostí bych Michala znovu zaměstnal pokud bychom k tomu měli možnost.

_ ________________________________ _

Taylor Ryan
Head of Marketing at GenieBelt
https://www.linkedin.com/in/taylorryan
+45 3112 4271
taylor@geniebelt.com
www.geniebelt.com

Michal helped the marketing team with graphic design and facebook ads at Geniebelt. His 
can-do attitude and willingness to dive into new projects with enthusiasm was always 
appreciated on the marketing team. Michal is detailed oriented and was able to break down 
a task and view it from all angles before putting together a plan of action and tackling it head 
on. He was the first to volunteer for tasks that were unassigned and continued to work diligently 
throughout his time with us.

https://tame.events/


Překlad / Translation:
Michal pomohl v Geniebelt marketingovému týmu s grafickým designem a Facebook reklamou. Jeho 
otevřený postoj a ochotnost vnořit se do nových projektů s nadšením byl vždy v marketing teamu 
oceněn. Michal je precizní a byl schopný rozebrat zadání a vidět ho ze všech úhlů, ještě před sestavením
plánu a vypořádáním se čelem s daným úkolem. On se vždy jako první přihlásil k nepřiděleným úkolům 
a pokračoval v pilné práci skrze čas který u nás strávil.

_ ________________________________ _

Bikash Chandra Karmakar
CEO, Globalturn Denmark and ITSHIFT
Ørstedsgade 40, 2, 5000 Odense C, Denmark
+4550231317
internship@globalturn.dk
www.globalturn.dk

I had the pleasure to work with Michal Šeps for a period of 6 months in my company 
(ITSHIFT)is one of the great business project of Globalturn. He has been employed as a Front-
end Designer intern first of November 2015 and ended on the 15th of this June 2016. From the 
first day, Michal impressed me with his hands-on attitude. During his work here, Michal was 
responsible for to design whole front-end Design development. While me and my colleagues 
were busy with other projects, Michal was fully in charge of the Recoomedit and Itshift, and 
Globalturn job portal project. That include Photoshop illustrator, Mock testing, Logo design, 
responsive web page design, design thinking from the user perspectives. Michal fulfilled his 
responsibilities with no supervision, delivering results and generating ideas for growth. This 
position also required flawless verbal and written communication skills. Michal has a great 
written communicating manner, as well as strong public speaking skills.

I am happy to act as a reference for Michal and can speak to his front- end design skills, work 
ethic, and professionalism.

Therefore, I highly recommend him for employment. He is a highly motivated team player and
resourceful problem solver that would make a great asset to any organization. If you need any
further information about Mr Michal please do not hesitate to contact me.

Překlad / Translation:
Měl jsem to potěšení pracovat s Michalem Šepsem po dobu šesti měsíců v mé firmě ITshift, kterážto je 
jedna z velkým business projektů Globalturn. Byl zaměstnán jako front-end designer na stáži od 
1.Listopadu 2015 do 15.Června 2016. Od prvního dne mě Michal ohromil s jeho praktickým přístupem. 
Během jeho práce zde měl Michal na starost design webových stránek. Zatímco já a moji kolegové byli 
zaneprzádněni ostatními projekty, Michal byl plně ve vedení Recommendit, ITshift a Globalturn job 
portálu. To zahrnuje Photoshop, Illustrator, Mockup(model) testování, Logo design, Design 
responsivních webových stránek a náhled na design z pohledu uživatelů. Michal splnil jeho povinnosti 
bez dozoru, poskytujíce výsledky a nápady pro vývoj. Tato pozice také vyžadovala bezchybné verbální 
a psané komunikační schopnosti. Michal ovládá skvělý způsob komunikace, jakož i silné podklady pro 
řečnění na veřejnosti.
Jsem spokojený že mohu Michala doporučit a přimluvit se za jeho fron-end design dovednosti, pracovní
morálku a profesionalismus.
Proto ho rozhodně mohu doporučit pro budoucí zaměstnavatele. Je to nesmírně motivovaný týmový 
hráč a vynalézavý flexibilní člověk který by byl skvělá součást jakékoliv organizace. Pokud potřebujete 
jakékoliv další informace o panu Michalovi, prosím, neváhejte mě kontaktovat.



_ ________________________________ _

Lee Leplaw Deichmann
Web Design / UX Design at intoto, Denmark
https://www.linkedin.com/in/leeleplawdeichmann/

I was classmates with Michal at Erhvervsakadami Sjælland (Zealand Institute of Business and 
Technology) for our Multimedia Design and Communication course. 

I found him to be driven, passionate and keen to learn as much as he could about the methods 
and subjects at hand. He is an 'outside-of-the-box' thinker and you can always count on him to 
come up with an innovative solution to a given problem.

Překlad / Translation:
Byla jsem Michalův spolužák u Erhvervsakadami Sjælland (Zealand Institute of Business and 
Technology) v Multimedia, Design and Communication oboru.
Považovala jsem ho za motivovaného, nadšeného a učenlivého jak jen mohl o metodách a předmětech
po ruce. Je to progresivní myslitel a vždy na něj můžete spoléhat s nacházením inovativních nápadů k 
danému problému.

_ ________________________________ _

Piotr Szymanski
External Consultant at UltraShip, Denmark
https://www.linkedin.com/in/szymanskipeter

Michal is a very hard-working person who always finds a solution to a given problem. He is 
solution-oriented and always stays open-minded. He has an unquenchable hunger for 
knowledge and experience, and that is remarkable.

Překlad / Translation:
Michal je těžce-pracující osoba která vždy najde řešení k danému problému. Je ambiciózní a vždy 
objektivní. Má neuhasitelnou touhu po znalostech a zkušenostech. a to je ohromné.


