
Telefon: 25302561

Mobilnummer: +4525302561

Mail: peteroglene@godmail.dk

Født: 1965

Buschauffør marts 2007 – december 2017

Hjemmehjælper februar 2005 – marts 2007

Postararbejder januar 2001 – februar 2005

medhjælpende sekretær juni 1990 – november 2000

Produktionsassistent april 1996 – april 1998

Hjemmehjælper april 1986 – juni 1990

Fabriksarbejder maj 1985 – april 1986

Servicemedarbejder februar 1982 – maj 1985

Plastarbejder august 1979 – juni 1984

CV

Erhvervserfaring

Arriva

Buskørsel og vedligeholdelse af bus.

Ringsted kommune

Personlig pleje, skrev jounal oplysninger, arbejde som "flyver" og med faste borger.

Post Danmark

Sortering af breve (natarbejde)

Jesper Hansen Blikkenslager

Skrev faktura,modtog telefonopkald, bestilte materialer, hentede materialer, ordne løn.

COOK (medicinal udstyr)

Håndarbejde (flettede metaltråde om rør - stents) - natarbejde

Næstved Kommune

Personlig pleje, indkøb, skrev journal oplysninger, arbejde som "flyver" og med faste borger.

Coronet kagefabrik, Viby sjælland

Pakkede varer, rullede roulader, vred klejner.

Risør, Roskilde

Indsamling af planter og korn, pasning af arealer med grønt m.v.

Borup Plast, Borup
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9. klasse august 1970 – juni 1979

Hjemmeplejen 05/1986

Passe plastmaskiner, pakke elementer ( natarbejde )

Uddannelser

Borup skole

Kurser

Næstved kommune

35 dage

Personlig pleje og løfteteknik.

Faglige kvalifikationer

dokumentationsudarbejdelse

fakturering

rutebuskørsel

emballering

lager- og pakkearbejde

postsortering

rengøring, industrimaskiner

transport, bil

arbejdsområde, hjemmeplejen

AMU-kursus, Energirigtig kørsel

kundeservice

lønregnskab

betjening, produktionsanlæg

køreplan

Kørekort

AMa - Lille knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig bil

D1 - Lille bus

D - Stor bus

Buskørekort-erhverv - Buskørekort-erhverv

Førerkort til digital fartskriver / tachograf -

Førerkort til digital fartskriver / tachograf

Villig til at bruge egen bil i jobbet

Sprog

Dansk - Flydende Engelsk - Let øvet

Faglig profil

Jeg vil beskrive mig selv som en pligtopfyldende og meget positiv af sind. Jeg ser muligheder før

begrænsninger.

Mine kollegaer vil beskrive mig som en loyal og humørfyldt kollega, som aldrig er bange for at give en hånd

med eller bytte en vagt.

På en arbejdsplads vægter jeg et godt samarbejde og et ærligt og loyalt arbejdsmiljø. Der må gerne være travlt

og en følelse af at vi løfter i flok.

Side 2 af 3



Som medarbejder er jeg ansvarlig og altid nysgerrig på at prøve noget nyt. Jeg er ikke bange for

rutineopgaver. Jeg trives både med ene opgaver, men også at arbejde i team.
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