
Lars Ulrik Heltborg 

Mobilnummer: 23488101

Mail: 1xheltborg@live.dk

Født: 1966

4100 Ringsted

Ejendomsfunktionær (vicevært) august 2019 – januar 2020

ejendomsfunktionær (serviceassistent, ejendomsservice) februar 2014 – juni 2014

Altmuligmand januar 2013 – januar 2013

Altmuligmand oktober 2011 – august 2012

Kontor / produktion januar 2008 – januar 2010

Postomdeler januar 2007 – januar 2008

Gallerist januar 2005 – januar 2007

H. Jessen trælast ( i dag KTH ) januar 1982 – januar 1985

CV

Erhvervserfaring

Lerner ejendomme

Forfaldende vicevært opgaver.

Skadeservice Danmark

udbedring af forsikringsskader

Lerner

Letter håndværksmæssige opgaver, bla.: klargøring af lejligheder, vedligeholdese ( malerarbejde, murerarbejde, 

havearbejde.

Hvidesande Sømandshjem

Istandsættelse / håndværksmæssige opgaver

DK Foto

Div. computer opgaver med billedebehandling, samt design og produktion af studiekort og fotoplancher

Post Danmark

Landpostbud..

Udkørsel af post og pakkepost

Galleri 1xheltborg

Salg og formidling af kunst

Selvstændig

Uddannelser

Mesterlære / handelskole

Side 1 af 3



Vagtkursus januar 2010 – januar 2010

Selvstændig januar 2005 – januar 2007

Truck kursus januar 1992 – januar 1992

Trælast uddannet indenfor handel og kontor

Faglige kvalifikationer

arkivering, sekretærarbejde

ejendomstilsyn

kundebetjening

telefonbetjening

vagttjeneste

varebestilling

vedligeholdelse, udendørsarealer

salgsarbejde

emballering

optælling

salg, privat

rengøring og vedligeholdelse

indkøb, kontorartikler, gaver m.v.

mersalg

salg, fra lager

scannerbetjening

salg

salg og distribution

salg og indkøb

salg, byggeelementer og - materialer

Ejendomsservice

Kørekort

B - Almindelig bil Truckcertifikat - Truckcertifikat

Sprog

Dansk - Øvet Engelsk - Øvet

Anden erfaring

København

Har taget det grundlæggende vagtkursus

Galleri / Gilleleje

Har i en periode været selvstændig med eget galleri og malerudsalg... som har gjort mig stærk indenfor salg 

og regnskab

København

Har taget truckcertifikat

Faglig profil

Søger fleksjob på 8 - 12 timer ugentlig.

Jeg udfører mine opgaver meget omhyggeligt og trives bedst med at udføre opgaverne selvstændigt / alene.

Min uddannelse indenfor handel & kontor, har altid i mine mangeartede arbejdsopgaver været den bærende og
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grundlæggende ballast som jeg har taget med mig.

Som person er jeg meget pligtopfyldende, engageret og struktureret.
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