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Søndre Parkvej 19, 1, tv

4100 Ringsted

kundeservicemedarbejder november 2016 – januar 2017

køkkenmedhjælper november 2013 – december 2013

kontormedhjælper januar 2011 – februar 2011

kunderservicemedarbejder november 2010 – december 2010

pædagogmedhjælper i en SFO juni 2010 – juli 2010

Postbud oktober 2000 – januar 2001

Grundliggende rengnskab juni 2015 – november 2015

CV

Erhvervserfaring

Fakta supermarked

jeg har arbejdet lidt med kasserapport,optælling af vare og lægge vare inde på hylder samt med at trimme og 

fjerne pap

Vikon A/S

arbejder både med mad og rengøring i køkkenet

Lærdansk Ringsted

arbejder med at hjælpe i kontor med at lave undervisningsmaterialer klar til studenter og ordner bøge i 

rækkefølge,

Coop Kvickly

Arbejder både på lage og i butikken i tekstil afdeling med at sætte tøj på plads og lave en udstilling model af  

ny tøj der komme i annoncen for være uge

Dagmarskolen

Arbejder med hjælper at passe børn,madlavning og laver nogle kreativ ting sammen med børn i SOFen.

Post Danmark

Arbejder med at skriver post nummeret og adressen inden på computen i høj hastighed med deltid på 4 timer 

om dagen

Uddannelser

AMU center

- Daglig økonomiregistrering

- Placering af resultat og balancekonti

- Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
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vuc august 1998 – august 1999

folkskole august 1993 – august 1996

- Anvendelse af periodisk beregning og registrering 

- Personalejura i lønberegning 

- Økonomisk styring af lager

- Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

- Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

- Kontering af køb , salg , drift af biler og ejendom

_ Lønberegning og lønrapportering 

_ Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

vuc fvu

Dagmerskole

Kørekort

B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Øvet Arabisk - Øvet

Faglig profil

Det interesserer mig at arbejder på et kontor derfo har jeg valgt at specialiseret mig i c5 program lønsedeler og

lidt regenskab som gøre mig klogere jeg vil gerne øvre min erfaring ved at tag chancen i et job på et kontor

eller lignende.

Jeg gik i folkeskole 3 år og fik 9 kl afgangseksemen, der efter jeg har prøvet at laver en uddannelse som en

designer i 2002 men på grund af sygedom kunne jeg ikke

fortsætte i den på fuld tid. jeg fik (fvu 2) 2013. Jeg har prøvet 4 forskellig praktik pladser for at se hvad jeg

kan bedst klar af job,som praktik foreksembel i SFOen  jeg fik lidt kontor arbejder i sprog skolen og fik praktik i

kvikcly i tekstil afdeling og har været som køkken hjælper i kantinen på  jobsøger centeret Vicon 

Jeg er villige til at arbejder og kan godt lid at lære nyt. jeg er social og god til at samarbejder, sød og stabil.
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