
Erol Gövercin 

Telefon: 21203392

Mobilnummer: +4528430968

Mail: erol1973@live.dk

Født: 1973

Benløseparken 111, 2, tv

4100 Ringsted

butiksmedhjælper (vareopfylder) januar 2019 – april 2019

køkkenmedhjælper (køkkenmedarbejder) december 2017 – juni 2018

Serviceassistent / 1. assistent januar 2006 – november 2014

køkkenmedhjælper (køkkenmedarbejder) oktober 1999 – december 2005

landmand januar 1989 – januar 1999

Almen fødevarehygiejne april 2005

CV

Erhvervserfaring

Harald Nyborg Slagelse

Vareopfyldning, vareopmærkning med koder, ordne hylder

Blomstergården, Slagelse

Sætte vare på plads, lavede smørrebrød, ordnede opvask, forberedte måltider til borgerne. gik tur og hjalp 

borgerne med maden.

ISS Foodservice A/S

Gjorde rent på slagteri. Brugte højtrykspuler til rengøring af bånd og maskiner osv.  Gjorde rengøringsmidler 

klar til andre medarbejdere. Tømte affaldsbeholdere i virksomheden. 

Som 1. assistent havde jeg ansvaret for at tjekke de andres områder efter rengøring. Skulle sørge for at alt var 

gjort ordentlig rent. Jeg skrev rapport og afleverede til min leder. Jeg havde ansvaret for at gør rent og sørge 

for at alle steder var bemandet f.eks. under sygdom og ferie. Når lederen og formanden ikke var tilstede på 

slagteriet, havde jeg ansvaret for at kontrollere og  godkende inden vi lukkede af.

City Cafeen

Vaskede op med industriopvasker. Hjalp med forberedelsen af madvarer. Betjente kebabmaskinen og skar 

kebab med elektrisk kniv. Serverede og betjente kunder over disken. Ryddede borde og lavede andre praktiske 

opgaver.

Eget landbrug

Landbrug med dyrkning af egen jord. Pasning af eget dyr med får, køer.

Certificeringer

Selandia

Ret til at tilvirke fødevarer i virksomheder.
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Faglige kvalifikationer

madlavning, forberedelse af råvarer m.v.

hygiejnecertifikat, fødevarer

rengøring, industrimaskiner

forarbejdning og tilberedning

opvask

rengøring

arbejdsområde, landbrug

pasning, dyr

køkkenarbejde

grøntsagsdyrkning

Service og rengøring

Kørekort

B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Øvet Tyrkisk - Flydende

Faglig profil

Jeg er en glad og hjælpsom mand. Jeg er meget serviceorienteret og tager fat på opgaverne med et smil. Jeg

er meget ansvarsbevidst og kan godt lide at have noget at lave. Jeg er fleksibel i forhold til arbejdsopgaverne. 

Jeg er god til at både arbejde sammen med andre, men har ikke noget mod at arbejde selvstændigt også.
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