
Mikkel Stahl Jensen 

Mobilnummer: +4520851930

Mail: Mikkelstahl@hotmail.com

Født: 1994

Nyvangsvej 53

4100 Ringsted

cafemedarbejder januar 2018 – april 2018

køkkenmedhjælper august 2016 – marts 2018

Fagspecifikke kurser på videregående niveau (Andre uddannelser) august 2014 – februar 2015

Kurser, landbrugsskoler (Andre uddannelser) august 2012 – januar 2013

Efterskoler (Grundskoleniveau mv.) januar 2010 – august 2011

10. klasse (Grundskoleniveau mv.) august 2000 – januar 2010

Hygiejne 05/2015

CV

Erhvervserfaring

Ringsted Bibliotek/Cafe Ingeborg - Anne Mikkelsen

Opvask - Rengøring -  Stegning og fremstilling af salater - Kantine og Catering - Varebestilling - Regnskab og 

Optælling

Opvask - Rengøring - Anretning af smørebrød -

Madlavning - Stegning og fremstilling af saucer - 

Kantine og Catering

Uddannelser

Medie, Køkken og faglæreskole

2 og 3 år af min STU forløb med at arbejde i et mindre køkken og enkelte IT kurser

Østagergård - Jystrup

Østagergård er en beskyttet facilitet for unge mennesker der vil beskæftige sig med alt der har med landbrug 

at gøre. jeg tilbragte mit første år i mit STU forløb der

Stubbekøbing Efterskole

Jeg tog min 10. Klasse på Stubbekøbing Efterskole på Lolland, en ugentlig pligt var køkkenarbejde og det var 

her jeg fik blod på tanden for faget

Vigersted Skole

Jeg gik i almindelig folkeskole indtil 1. klasse hvor jeg fik min dianogse (asperger). Jeg gik på samme skole i 

deres special afdeling og tog min eksamen i 9 klasse

Kurser
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Praktikant - Køkkendreng februar 2015 – april 2016

Praktikant - Butiksmedarbejder juni 2012 – marts 2013

Ringsted

5 dage

Hygiejnebeviset er dit bevis på, at du har styr på regler for hygiejne og fødevaresikkerhed iht. gældende dansk 

lovgivning.

Faglige kvalifikationer

madlavning, forberedelse af råvarer m.v.

hygiejnecertifikat, fødevarer

opvask

rengøring

håndtering af fødevarer

Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Flydende

Norsk - Begynder

Anden erfaring

Rådhuskoren

Opvask -

 Rengøring -

 Anretning af smørebrød

Netto - Ringsted

Rengøring -

 Forfaldent - Arbejde

Faglig profil

Han kan virke meget reserveret i starten men åbner sig hurtigt op og finder sig hurtigt til rette. Han har en

energi der motivere og giver en lyst til at være omkring ham. Han er virkelig rar, høflig og diplomatisk

Han er mødestabil og engageret i sit arbejde, han er fleksibel både med arbejdstider og arbejdsformer. Han

skaber ideer og er meget hjælpsom

Side 2 af 2


