
Meryem Øz

Østre Parkvej 83 

4100 Ringsted

+4527579741

meryem.oez@gmail.com

Født: 1968

Introduktion - lidt om mig

Jeg er en kvinde på 52 år med et stort ønske om at arbejde og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Jeg er gift og mor til 3 voksne børn.

I mit kommende arbejde vil jeg meget gerne udnytte mine erfaringer fra Matas og Tippy, hvor jeg

som medarbejder sørgede for, at der hele tiden var orden på alle hylder og at lokalet præsenterede

sig på en ordentlig måde. Jeg har også arbejdet som receptionist hos 3F, hvor jeg havde

forskellige opgaver indenfor kontorarbejde.

Jeg er en glad og smilende person, med gode sociale og personlige kompetencer. Jeg er pålidelig,

ansvarsfuld, og har en god tilpasningsevne til de forskellige arbejdsmiljøer. Grundet en tidligere

levertransplantation er jeg godkendt under fleksjobordningen og forventer at kunne arbejde ca. 7-9

timer om ugen.

Det sidste job jeg havde, var hos en smykkebutik, hvor jeg havde forskellige opgaver som

kundebetjening og andre forefaldende opgaver.

Arbejdserfaring

BUTIKSMEDHJÆLPER (SERVICEMEDARBEJDER, BUTIK) - KLINT GULD & SØLV

Marts 2019 - Januar 2020

Arbejdsopgaver:

kundebetjening, handle i byen, rydde op i lokalet, pudse smykker

BUTIKSASSISTENT (SALGSASSISTENT) - FØTEX

April 2017 - Maj 2017

Arbejdsopgaver:

Kassearbejde

HJÆLPEASSISTENT - DAGMARSKOLEN

Maj 2015 - Juni 2015

Arbejdsopgaver:

jeg har hjulpet børnene med at lærer tyrkisk,læse bøger osv

MANGE TYPER AF FUNKTIONER - FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER

Januar 1988 - Januar 2013

Arbejdsopgaver:

Alt fra produktionsmedarbejder, børnehavepædagog medhjælper, butiksassistent, receptionist o.f.

Kvalifikationer

støtte-kontaktperson

målgruppe, fysisk handicappede

familiepleje

målgruppe, børn 6-10 år

målgruppe, børn

bogopsætning

almindelig daglig livsførelse

vareopstilling

målgruppe, unge

målgruppe, flygtninge og

indvandrere

telefonbetjening

kassebetjening

Kørekort

JEG HAR FLG. KØREKORT:

Almindelig bil (B)

Jeg er villig til at bruge egen bil
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Uddannelse

TYRKISK GYMNASIUM - STUDENTEREKSEMEN

1984 - 1987 (Gymnasiale uddannelser)

Har også taget 9. kl fsa i DK

Sprog

DANSK

Forståelse Øvet

Tale Øvet

Læse Øvet

Skrive Øvet

TYRKISK

Forståelse Øvet

Tale Øvet

Læse Øvet

Skrive Øvet

Frivilligt arbejde

BUTIKSMEDHJÆLPER - KLINT GULD & SØLV

Marts 2019 - Januar 2020

kundebetjening, handle i byen, rydde op i lokalet, pudse smykker

BUTIKSMEDHJÆLPER - TIPPY

Januar 2012 - Januar 2012

kassebetjening vareopfylning

BUTIKSMEDHJÆLPER - MATAS

Januar 2011 - Januar 2011

kassebetjening vareopfyldning

RECEPTIONIST/KONTORMEDHJÆLPER - 3F

Januar 2007 - Januar 2008

telefonpasning kalenderstyring kopiering arkivering

PRODUKTIONSMEDARBEJDER - CORONET VIBY SJ.

Januar 1992 - Januar 1993

kageproduktion pakning
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PÆDAGOGMEDHJÆLPER - HASLEV DEN LILLE BØRNEHAVE

Januar 1991 - Januar 1991

Pædagogmedhjælper

SERVICEMEDARBEJDER - BORUP BØJCO

Januar 1988 - Januar 1989

Servicemedarbejder
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