
Christina Louise Serup 

Mobilnummer: +4540636687

Mail: christina@christinapav.dk

Født: 1977

Ørnekildevej 20

4173 Fjenneslev

Bud, kontorhjælper, lagerarbejder, fabriksarbejder - arbejdspraktik maj 2019 – september 2019

Farvehandler, salgsassistent - arbejdspraktik november 2018 – januar 2019

Bud kører ud med skolemad maj 2018 – juni 2018

Pristjekker og servicemedarbejder - arbejdspraktik november 2017 – januar 2018

Butiksmedhjælper - arbejdspraktik september 2017 – oktober 2017

CV

Erhvervserfaring

Ringsted maskinfabrik

hente varer fra leverandører,

levere varer til kunderne,

pakke varer til kunderne,

modtage varer til lageret, 

arbejde ved maskine, 

betjene maskiner, 

ordne ordresedler, 

lave forfaldent arbejde på kontoret,

ad hoc opgaver,

lave forfaldent arbejde på lageret

Bauhaus

rådgive kunder,

vejlede kunder, 

blande maling, 

sætte varer på plads,

lave labels til varerne

Fru Kofod

køre ud med skolemad,

pakke bilen med skolemad,

pakke taskerne med skolemad,

diverse forfaldent arbejde

Bauhaus i Roskilde

tjekke prisskiltene,

vande blomster,

vejlede kunderne,

hjælpe kunderne med at finde varerne

Lego Wear i Ringsted

Holde orden på deres tøjlager og i butikken
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Parkeringsvagt september 2013 – december 2016

Kontormedarbejder - arbejdspraktik april 2012 – juli 2012

Portvagt - arbejdsprøvning juni 2010 – oktober 2010

Produktionsmedarbejder - arbejdsprøvning januar 2010 – april 2010

Ekspedient - arbejdsprøvning august 2009 – august 2009

Pædagogmedhjælper - arbejdsprøvning april 2009 – juli 2009

Onepark i Køge

oplæring af nye vagter,

vejlede kunder,

kontrol af p-pladser og biler,

kontrol af p-kort og p-skiver, 

kontrol af dagskort og periodekort,

udskrive kontrolgebyr og stopsedler,

afløser i Roskilde når de manglede en vagt,

håndtere konflikter,

planlægning af egen arbejdstid,

lave vagtplaner

Arriva i Roskilde

Arkivering, 

lettere pc opgaver, 

aflevere varer,

afhentning af varer, 

oprydning, 

forfaldent arbejde

Bygma i Viby sjælland

kontrol af biler,

kontrol af følgesedler, 

vejlede kunde, 

kundeservice, 

vareopfyldning,

forfaldent arbejde

Bomi i Roskilde

sortering af emner, 

s a m l e  e m n e r ,    

folde kasser,

pakke emner

Kvickly Hyrdehøj i Roskilde

kundeservice og ekspedere kunder ved kassen

Gadstrup Fritidsordning - SFO

aktiviteter med børnene,

på ture med børnene,

passe børnene,
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Postuddeler - arbejdsprøvning februar 2009 – marts 2009

Parkeringsvagt november 2005 – august 2008

Pædagogmedhjælper - arbejdsprøvning april 2005 – august 2005

Produtionsmedarbejder november 2002 – juni 2004

Anlægsgartnerelev juli 2002 – november 2002

ind og udskrivning af børn,  

tage telefonen,

oprydning,

rengøring

Roskilde sygehus

sorterer ind og udgående post, 

uddele journaler og prøver,

hente journaler og prøver

Europark i Roskilde

vejlede kunder,

kontrol af p-pladser og biler,

kontrol af p-kort og p-skiver, 

kontrol af dagskort og periodekort,

udskrive kontrolgebyr og stopsedler,

planlægning af egen arbejdstid,

lave vagtplaner,

håndtere konflikter

Hyldebo børnehave i Gadstrup

aktiviteter med børnene,

på ture med børnene,

passe børnene,

ind og udskrivning af børn,  

tage telefonen,

oprydning,

rengøring

Nunc i Kamstrup

sortering af emner og samle emner,   

folde kasser og pakke emner, 

arbejde i renrum,

rengøring

Roskilde teknisk skole

vedligeholdelse af grønne arealer og beplantning,

naturbevarelse,

ukrudtsbehandling og ukrudtsbekæmpelse,

Bobcat, Weidermann og Scheffer,  

små anlægsmaskiner og traktor med anhænger,

lægge fliser

Side 3 af 8



Salgsassistentelev august 1998 – august 2000

Salgsassistentelev juli 1998 – august 1998

Ekspedient marts 1998 – juni 1998

Ekspedient januar 1991 – januar 1998

Anlægsgartner grunduddannelsen november 2001 – juni 2002

Midtgaard Farver i Silkeborg

ansvarsområde for pensler og tilbehør,

bestille og modtage varer,

snak med sælger,

kundeservice,

ekspedere kunder,

vare og kasseoptælling, 

vareopfyldning,  

tone maling,

rengøring

Bjerringbro tømmerhandel

kundeservice,

vareopfyldning,

ekspedere kunder

Q8 i Virklund

ekspedere kunder,

kasseoptælling,

vareopfyldning,

rengøring

Balle Nærbutik i Silkeborg

kundeservice,

ekspedere kunder,

bestille og modtage varer,

vareopfyldning,

vare og kasseoptælling,

snak med sælger,

ferieafløsende chef,

rengøring

Uddannelser

Roskilde teknisk skole

vedligeholdelse af grønne arealer og beplantning,

naturbevarelse og plantekendskab,

ukrudtsbehandling og ukrudtsbekæmpelse,

Bobcat, Weidermann og Scheffer,  

små anlægsmaskiner og traktor med anhænger

lægge fliser, 

ergonomi,miljø samt sikkerhed

Side 4 af 8



Skovbruger grunduddannelsen august 2001 – november 2001

Salgssassistent med speciale i farver august 1998 – august 2000

2 Årig HG august 1996 – juni 1998

Bager grunduddannelsen februar 1996 – juni 1996

10 Klasse august 1994 – juni 1995

9 Klasse august 1993 – juni 1994

E-conomic kursus 07/2017

Grundlæggende vagt 03/2011

Pc kørekort 09/2005

Roskilde teknisk skole

livreddende førstehjælp,

læren om træerne, naturen, hvordan man fælder træer i teori samt praksis

Odder handelsskole

læren om farveskalaen, malekoder, maling, maletilbehør

Silkeborg handelsskole

HG med stor vægt på erhvervsøkonomi, business engelsk, matematik, dansk, it, samfundsfag

Silkeborg teknisk skole

Lærte at bage forskellige former for bagværk samt at jeg fik et hygiejnebevis

Silkeborg Ungdomsskole

10 Klasse. 

udvidet engelsk

Skægkærskolen i Silkeborg

9 Klasse

Kurser

Huset Venture i Ballerup

10 dage

Grundlæggende kursus i bogholderi i programmet E-conomic

Roskilde AMU skole

15 dage

livreddende førstehjælp,

konflikthåndtering,

vagt 

samt lovgivning på området

Roskilde handelsskole

15 dage

hvordan man bruger de forskellige programmer på en pc som Word, Excel, Internet, Powerpoint
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Sprøjtecertifikat del 4 04/2002

Sprøjtecertifikat del 1 01/2002

Livreddende førstehjælp 10/2001

Drama og Teater 01/1996

Ung i Europa 01/1996

Musik 06/1992

Roskilde teknisk skole

10 dage

Håndtering af sprøjtegifte samt brug af udstyr

Roskilde teknisk skole

10 dage

om sprøjtegifte og brug af dem

Roskilde teknisk skole

5 dage

førstehjælp og redde liv

Andebølle ungdomshøjskole ved Odense

180 dage

Drama og teater

kurset startede i august 1995

Andebølle ungdomshøjskole ved Odense

180 dage

læren om andre lande, deres historie, sprog samt besøge landene og opleve dem på nært hold

Kurset startede i august 1995

Skægkærskolen i Silkeborg

365 dage

Musik og sang.

kurset varede et helt skoleår dvs startede i august 1991

Faglige kvalifikationer

butiksdekorering

personaleoplæring

konflikthåndtering

førstehjælp

lager, logistik og indkøb

kundeservice

farvesammensætning

farvesans

Kørekort

B - Almindelig bil

Traktorkørekort - Traktorkørekort

Villig til at bruge egen bil i jobbet
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Ejer august 2003 – august 2005

Ejer april 2001 – juni 2002

Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Øvet

Tysk - Let øvet

Tegnsprog - Begynder

Anden erfaring

Varehuset

kundeservice og ekspedere kunder,

Opdatering af hjemmeside,

E-mails på engelsk og dansk,

import af varer fra asien,

bestille og modtage varer, 

udstille på messer og markeder, 

varesalg,

snak med sælger,

bogholderi og lave regninger  

 samt notaer.

Perfekt liv

kundeservice og ekspedere kunder,

Opdatering af hjemmeside,

E-mails på dansk,

bestille og modtage varer, 

udstille på messer og markeder, 

varesalg,

snak med sælger,

bogholderi og lave regninger  

 samt notaer.

Faglig profil

Hvem er jeg? 

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, som jeg her vil prøve at svare på. 

Lad os starte med at liste op hvad jeg er

Jeg er

Ansvarsbevidst  

Hjælpsom           

Initiativ 

Nysgerrig              

Ordenssans                                         

Selvstændig                                        

Team                                                                           

Tålmodig                                              

Godt så - det er jo gode egenskaber at have, men hvad kan de bruges til - svaret er alt - ja du læste rigtigt alt. 

Det vigtige er nemlig ikke at arbejde med noget man elsker, men at elske det man laver.
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Det var den nemme del og nu til den svære del, hvem er jeg.

Lad os se - jeg er smilende, har let til latter, er oftest i godt humør også har jeg en god portion humor, som

nogen gange kan være lidt sort. 

Hvis det har fanget din interesse, så ser jeg frem til at høre fra dig 
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