
Til rette vedkommende Haderslev, den 9. oktober 2020

Anbefaling: Kommunikationsansvarlig Claus Anton Michaelsen Byg

Claus Anton Michaelsen Byg har været ansat som ”Kommunikationsansvarlig” i Bryggeriet 
S. C. Fuglsang A/S i perioden januar til september 2020. 

I Bryggeriet har Claus været ansvarlig for virksomhedens BtC kommunikation og har beskæftiget sig med
markedsføring i form af online annoncer, lanceringskampagner, pressemeddelelser og udviklingen af 
forskelligartede grafiske materialer.

Som kommunikationsansvarlig har han driftet de sociale medier og produceret indhold (content) til disse. 
Derudover har Claus stået for udviklingen af en ny hjemmeside til Bryggeriet. I alle dele har han haft øje 
for kundesegmenter og målgrupper. 

Claus har ligeledes i et særskilt forløb været tovholder på arbejdet med en ny forretningsstrategi for 
virksomheden og efterfølgende kommunikationsstrategi. I lyset af strategiarbejdet udarbejdede Claus en 
organisation- og kulturanalyse, der kunne identificere indsatsområder.  Især i forbindelse med 
strategiarbejdet havde virksomheden gavn af en struktureret process, der dog uheldigvis blev afbrudt af 
"Covid-19" nedslaget. Claus' analytiske observationer og saglige tilgang med respekt for virksomhedens 
grundfæstede kultur og værdier stod i tydelig kontrast til en salgsstyret og af ombrydninger præget 
"sammenlægningsvirksomhed".  

Claus har udvist gode samarbejdsevner med kollegerne, der tillidsfuldt har åbnet sig for ham i den for 
virksomheden nye funktion som kommunikationsansvarlig.  Vi har lært Claus at kende som en rolig, 
overvejet og omtankefyldt person, der får tingene ordnet på en struktureret måde med godt overblik over 
de emner, han har beskæftiget sig med. Menneskeligt har vi lært at værdsætte Claus Anton Byg og hans 
gode karaktér. 

Claus forlader desværre Bryggeriet efter eget ønske. Vi ønsker Claus alt godt fremover og står gerne til 
rådighed for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S

Kim Fuglsang
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