
Lone Irene Svendsen 

Mobilnummer: +4529840379

Mail: lone_svendsen@msn.com

Født: 1959

Nørregade 126, st, th

4100 Ringsted

butiksmedhjælper (servicemedarbejder) oktober 2015 – februar 2016

Praktik november 2014 – februar 2015

praktikant september 2013 – oktober 2013

Praktik juni 2012 – juli 2012

Praktik november 2011 – december 2011

Pakker april 2007 – december 2007

Pakker juni 1995 – december 1999

Fabrikarbejder august 1995 – november 1995

Pædagodmedhjælper (tilkaldervikar) maj 1991 – juli 1995

CV

Erhvervserfaring

McDonalds

Ansvar for at lobbyen så pæn og ryddelig ud, samt afvaskning af bakker, og opsyn med toiletter.

Føtex

Brugte en pda, til opdatering af data varelister.

Irma

Trimme hylder, kigge efter datoer.

Føtex

Opsætning af vare, i parfumeriet.

Netto

Lagde kød på køl, samt trimme hylder, og samle pap i forretningen.

Frydenholm

Pakkede økoligisk, kød og grønt.

Nunc a/a

Pakkede ved maskiner i 2 mdr, derefter blev jeg oplære,for de nyansatte, efter 1 år blev jeg gulvdame, hvor 

jeg skulle aflæse maskiner og fordele maskiner til de andre på holdet.

Dansk Acryl Teknik

Limede skilte til tankstationer

Borup Vuggestue
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Huassistent. april 1989 – september 1990

rengøringassistent februar 1979 – juni 1980

Husassistent januar 1975 – april 1979

Ungpige i huset august 1974 – august 1975

9 kl august 1966 – august 1974

Lege med børnene, give dem mad, samt putte til middagslur.

Borup Plejehjem

Dele morgemmad ud, og eftermiddags kaffe, samt tage beboerne op efter middags lur.

Hvalsø Grill og Bodega

Rengøring af grill og bodega

Lyndby Plejehjem

Hjalp i køkkenet med, at lave morgenbakker klar og server mad,samt lidt madlavning, opvask, og hjælpe de 

ældre på toilet, samt almindelig hygiejne.

Keld og Regitze

Børnepasning og madlavning samt rengøring

Uddannelser

Kirke- Hylleinge skole

Faglige kvalifikationer

målgruppe, børn 0-5 år

opvask

rengøring

vanding og pasning

Sprog

Dansk - Øvet

Faglig profil

Er ufaglært, men har en del erfaring inde for ældreområdet og børnepasning. Har fået nogle kompetencer inde

for forretnings området efter jeg er blevet fleksjobber, med blandt andet trimning, vareopfyldning og lidt

kassebetjening. Jeg er ordensmenneske, hjælpsom, smilende, og pligtopfyldende. Jeg er klar til at yde mit

bedste på et nyt job, såfremt de rette skåne hensyn er der. Jeg er 61 år, og ufaglært, blev tilkendt fleksjob i

2007.
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