
Birgit Bøge Nielsen 

Mobilnummer: +4524846192

Mail: thobirprivat@gmail.com

Født: 1971

Holbækvej 276

4100 Ringsted

Butiksmedhjælper (servicemedarbejder) oktober 2019 – oktober 2020

Serviceassistent november 2007 – juni 2019

kontorassistent januar 1998 – juli 2007

Kontorelev september 1995 – september 1997

Markedsøkonom september 1991 – juni 1993

HH august 1989 – juni 1991

CV

Erhvervserfaring

Superbrugsen Hvalsø

Vareopfyldning i frugt/grønt, non-food og tørvare, trimmer hylder, laver space. Har kendskab til hvordan man 

nedskriver varebeholdningen, laver optælling samt sætter vare på optælling.

kundekontakt via telefon og mail, taste ordre,

reklamationsbehandling, manuel fakturering, oprettelse af kunder, opdatering af kundekartotek, intern service.

Arbejdsopgaver: receptionen, telefonomstilling, løn renskrivning af tilbud, sekretæropgaver for direktøren og 

sælgerne, bestilling af kontorartikler, klargøring til møder samt diverse adhoc opgaver.

kundekontakt via telefon og mail, pasning af reception, oprette kunder samt vedligeholde kundedatabasen, 

bestille vare hos leverandørerne, samt 5 måneder i økonomi afdelingen.

Uddannelser

Vestjysk Handelsskole

Vestjysk Handelsskole

Faglige kvalifikationer

kundebetjening

telefonbetjening

indkøb, kontorartikler, gaver m.v.

korrespondance

kundeservice

Administration

brevskrivning

omstilling af telefoner

vareopfyldning

Kørekort
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B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Flydende

Tysk - Let øvet

Faglig profil

Jeg er en ambitiøs, omstillingsparat og ansvarsbevidst person - med et glimt i øjet, et smil på læben og elsker

humor.

Som serviceassistent er jeg vant til at arbejde i et travlt miljø og at have mange bolde i luften. Det samme gør

sig gældende som butiksmedhjælper. Jeg sætter en ære i at yde den bedste service med et smil på læben,

både overfor kunder og kollegaer.

Jeg er vant til en bred kontaktflade – da jeg tidligere har haft kontakt til produktionen, chaufførerne, sælgerne,

salgskonsulenterne og af og til også til leverandørerne. I dag har jeg daglig kontakt til kunder i butikken, og er

behjælpelig med at vise hvor varen står og svare på de spørgsmål kunderne måtte have.

kvalitetsbevidst, ordensmenneske, fleksibel, positiv, smilende og imødekommende, god til at samarbejde, er

hurtig til at sætte mig ind i nye it-systemer.
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