
Karina Marianne Sieling Mathiassen 

Telefon: 22480319

Mail: K.sieling.j@gmail.com

Født: 1987

Næstvedvej 241E

4100 Ringsted

kontorassistent (kontorfunktionær) august 2019 – september 2019

kontorassistent (kontorfunktionær) juli 2019 – juli 2019

butiksmedhjælper februar 2019 – maj 2019

pas august 2018 – november 2018

butiksmedhjælper maj 2018 – juni 2018

pas december 2017 – maj 2018

butiksmedhjælper januar 2018 – februar 2018

pas august 2017 – november 2017

pas august 2017 – november 2017

CV

Erhvervserfaring

R.C.service

ordne al økonomi i firmaet

R.C. service

ordne al økonomi i firmaet

føtex

betjne kunder i bagerudsalg, sætte kager samt boller op

ready go

aner det ikke

flying tiger

betjene kunder, sætte varee på plads, ryde op på lageret

marselisborg

aner det ikke

Circle k

betjene kunder lægge pakker på plads og sætte vare på hylderne

ready go

aner det ikke

ready go

aner det ikke
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butiksmedhjælper september 2017 – oktober 2017

kontormedhjælper april 2017 – maj 2017

pas november 2016 – december 2016

kontorassistent (kontorfunktionær) januar 2014 – januar 2016

butiksmedhjælper juli 2014 – september 2014

pas juli 2014 – september 2014

butiksassistent august 2013 – december 2013

pas september 2013 – oktober 2013

butiksmedhjælper februar 2013 – august 2013

arbejdsprøvning februar 2013 – maj 2013

Noa noa

sætte nye vare op prismærke og lave udstillinger

Ringsted maskine fabrik

tage tlf, ringe rundt med tilbud,indhente nye kunder,eftersende mails på overstående

føtex/ mac ly

aner det ikke

GK Pharma

bogføring

lave faktura

arkivering

oprydning på lager i lægemiddelprodukter, cremer mm. 

bestille vare til produktionen

bestille nyt arbejdstøj

Netto

fylde vare op

as3 employment

aner det ikke

Føtex

fylde vare op

readygo

møde op til møder

Føtex

fyklde vare op

Handelsselvskabet

Aner det ikke
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butiksmedhjælper (servicemedarbejder) arbejdsudredning januar 2013 – januar 2013

souschef januar 2010 – januar 2011

butiksassistent januar 2009 – januar 2010

postfunktionær (postarbejder) januar 2009 – januar 2010

butiksassistent (salgsassistent) januar 2008 – januar 2009

butiksassistent (salgsassistent) januar 2007 – januar 2008

fabriksarbejder januar 2007 – januar 2007

Føtex Ringsted

bestille vare 

sætte på plads

OK Plus Køge

ansættelser 

it ansvarlig

betjene kunder 

bestille vare

oplæring af nye

tilkald hvis der var røveri mm.

indberette priser til palon (benzin/diesel)

tømme stander for værdi samt bokse dem

afsendelse af breve

indkøb af tips/lotte

Lady G

betjene kunder 

hænge nye kollektioner op

været med på messe for at udpege de nyeste skub

Rgt Midtsjællands postcenter

sortere post reklamer magasiner mm.

udpege portobreve (forkert frankeret)

Q8

bestille vare hjem 

betjene kunder

sætte vare på plads

lave mad hotdog bake off mm.

oprydning

Strandberg Supermarkede

bestille vare hjem 

sætte vare på plads 

oprydning på lager

Bønnelykken Ringsted

pakke vare 

lave labels

Side 3 af 5



kontorassistent januar 2006 – januar 2006

bus stewardesse januar 2003 – januar 2004

butiksmedhjælper januar 2001 – januar 2002

Guide januar 2005 – januar 2005

HG2 januar 2004 – januar 2006

hygiejnekursus 01/2008

pakke vare på paller og sende afsted

folde kasser

HLS Fragt (De danske fragtmænd Slagelse)

alm. kontorarbejde

bogføring

lave faktura 

arkivere

tage telefoner

Buschartering tinghaus

indtjekning af chartergæster

servicering ombord frem til distantionen

udtjek god ferie

oprydning gør klar til næste hold

Guldbageren

solgte brød/kager alm. rengøring samt oprydning

Uddannelser

Service&co.

lave transfer

lave udflugter

indtjekning af chartergæster

lave carborashow

Roskilde Handelsskole

handel samt kontor

Kurser

Q8

7 dage

hygiejne

Faglige kvalifikationer

arkivering, sekretærarbejde kundeservice
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bogholderi

kassebetjening

kundebetjening

lagerarbejde

telefonbetjening

varebestilling

kasseoptælling

pakke- og forsendelsesarbejde

postsortering

vareopstilling

bogføring

mødeservice

rengøring

indkøb, kontorartikler, gaver m.v.

korrespondance

regnskab

indkøb

Administration

brevskrivning

butiksarbejde

gaveindpakning

kasseopgørelse

medarbejderpleje

personaleforhold

status

strukturering

vareindkøb

varemodtagelse og -registrering

vareopfyldning

Kørekort

B - Almindelig bil Villig til at bruge egen bil i jobbet

Sprog

Dansk - Flydende Engelsk - Let øvet
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