
Anne-Marie Jensen 

Mobilnummer: +4524438583

Mail: riekilde77@gmail.com

Født: 1957

Kildemarken 77B

4100 Ringsted

butiksmedhjælper september 2018 – september 2019

butiksmedhjælper juni 2018 – august 2018

butiksassistent november 2017 – juni 2018

butiksassistent december 2016 – april 2017

smørrebrødsassistent august 2016 – november 2016

praktik november 2014 – december 2015

praktikant november 2013 – maj 2014

praktikant november 2011 – maj 2012

CV

Erhvervserfaring

Fakta

Opfyldning og trimning af hylder 

kundebetjening

Rema1000

Opfyldning og trimning af hylder 

kundebetjening

Super Brugsen

Opfyldning og trimning af hylder 

kundebetjening

Super Brugsen

opfyldning og trimning af butikken 

kundebetjening

Kofoed smørrebrød

Oprydning og opvask 

kundebetjening og kasse funktion

Shell, Ringsted

opfyldning af varer og sortering af GLS pakker.

Tiger, Ringsted

opfyldning af varer samt kundebetjening.

Ringsted Hallernes Cafeteria

klargøring af grøntsager, anretning af salatbar. Skar pålæg, anrettede fade, samt lavede sandwich. Vaskede op 
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cater (kantinemedhjælper) maj 2010 – oktober 2010

praktik oktober 2009 – december 2009

cater (kantinemedhjælper) september 2008 – december 2008

butiksmedhjælper januar 2007 – august 2007

praktik juni 2006 – juli 2006

vikar juli 2005 – september 2005

praktik januar 2001 – januar 2002

HF januar 1990 – januar 1993

og gjorde rent.

EUC; Jagtvej i Næstved

Klargøring af grøntsager, satte frost på bageplader, dækkede borde, skar pålæg samt hjalp til med opvask.

Supergros A/S i Benløse

rengøring af grøntsager, anretning af salatbar, ordnede pålægsfade. Oprydning og opvask

ACO-NORDIC, Ringsted

klargøring af grøntsager og frugt. rengøring og medhjælp i kantine og køkken.

Benløseslagteren

kassebetjening, kundebetjening, medhjælp i køkkenet samt rengøring

BR i Ringsted

opfyldning af varer samt kundebetjening og rengøring

Laurits Knudsen, Benløse

Jeg monterede stikkontakter samt dataudstyr

Jysk i Ringsted

Her stod jeg for opfyldning af varer, rengøring samt kundebetjening.

Uddannelser

EUC, Ringsted

Faglige kvalifikationer

kassebetjening

kundebetjening

lagerarbejde

madanretning

madlavning, forberedelse af råvarer m.v.

servering

hygiejnecertifikat, fødevarer

pakke- og forsendelsesarbejde

rengøring, industrimaskiner

vareopstilling

oprydning og rengøring

rengøring

salg

status
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Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Rutineret

Fransk - Let øvet

Tysk - Rutineret

Faglig profil

Jeg møder altid til tiden og er sjældent syg.

Jeg er udadvendt og livsglad. Desuden er jeg glad for nye udfordringer.

Jeg er kreativ og fleksibel. Jeg  er glad for kundebetjening og synes det er spændende at møde nye mennesker

i min hverdag.

Jeg er ordensmenneske. Desuden er jeg humoristisk .
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