Alder
Familieforhold
Skolegang
1989
1988
Erhvervserfaring
2015 - 2014

2014
2009
2005 – 2004

2003
2002
2001 - 2000
1998
1994 - 1993
1991
1991 – 1990
Uddannelse
2010 - 2009
2007
2007 – 2006
2003 – 2002
1997 – 1996
Kurser
2002 -2001
2009-1996-1993-1989
1995
IT-kompetencer
D. d – 1995
2000
Tillidshverv
1990 – 1989
Fritid
2001
1999 - 1998
1992
Fritidsinteresser

45 år
Bor i lejlighed i Nørresundby med søn, Emil på 16 år
10. kl. afgangseksamen Hals Produktionsskole
9. kl. afgangseksamen V. Hassing Skole
Alt-muligkvinde hos Halkjær Auto, Nykøbing Mors
Primære opgaver. Oprydning og rengøring af værksted, kørsel mellem filialerne i Thisted/Fjerritslev/Aalborg, både med
reservedele og afhentning af nye biler i lille lastbil, køre ud til kunderne med en lånebil og ombytte, rengøring/rensning af
fælge til sommer/vinteropbevaring og lagerføre dem samt nye reservedele. Lettere montage af f.eks vindueviskere, vask og
klargøring af biler, male værkstedsborde/skabe osv.
Kantinemedarbejder hos Jyske Bank, Nykøbing Mors
Klargøring af salatbar, madlavning, kaffebrygning, afrydning, opvask samt mindre fotoopgaver af f.eks nye medarbejdere
Smed hos Enghavegaard-smeden Havndal
Skære lasker af rør, svejse lasker pårør, samt lave en transportvogn til værktøj.
Kontormedhjælper Gandrup Skole
Primære opgaver. Den daglige drift af skolens madbod, optælling/styring af regnskab, bestille varer.
Kaffe/thebrygning til lærerværelse/møder mm. Fotografere aktiviteter på skolen, redigere og udgive på skolens hjemmeside.
Telefonpasning, renskrivning af referater, opdatering af kartotekskort. Skabeloner til nyhedsbreve/opslag til forældre/børn
og lærere, div. opgaver i Word, Excel. Sortere/sende/uddele post.
Kontormedhjælper Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomhed
Opsætning og udgivelse til hjemmeside. Telefonpasning, renskrivning af div. bilag, PowerPoint-præsentationer, div. opgaver
i Word, Excel, FrontPage, Fotostation, Publisher samt PhotoDraw
Kontormedhjælper Hals Skole
Elektronisk opsætning af informationsfoldere, telefonpasning, opdatering af kartotekskort, arkivering, makulering, optælling
af papir & bøger, lave buskort, kopiering/laminering, sende/modtage post samt forefaldende arbejde.
Hjemmehjælper ”Ulsted Parken” Ulsted
Vask/pleje af ældre mennesker, servere mad/penicillin. Vaske tøj, rengøring af badeværelser
Kontormedhjælper I øvelsesvirksomhed Aalborg Handelsskole
Udarbejdelse af lønsedler/katalog/salgsstatistikker. Opfølgende salgsarbejde. Korrespondance. Forefaldende sekretariatsarbejde. Finansbogføring. Debitor/kreditorstyring. Afgive indkøbsordre. Vurdere tilbudsmateriale.
Alt-mulig-kvinde på Hals produktionsskoles metalværksted
Hovedsagelig chauffør med udkørsel af hjælpemidler til ældre og handicapede, reparation og rengøring af hjælpemidlerne
samt forefaldende arbejde på værkstedet.
Isolatør hos Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning
”Mufning” af fjernvarmerør, udgravning til fjernvarmerør. Renholdelse, græsslåning af/omkring varmeforsyningen i både
Gandrup og Vester Hassing.
Isolatør hos Multi-Isolering Ulsted
Skibsisolering, teknisk isolering, isolering af vandrør, varmtvands-beholdere osv. Udgravning og støbning af gulv.
Mediegrafiker
Grafisk Teknisk URO Aalborg Tekniske skole
Mediegrafisk grundforløb Aalborg Tekniske skole
Telemarketingsassistent markman Aalborg
Lager- og Transport Aalborg Tekniske skole
”Med på holdet” i SID Nørresundby
Førstehjælp og brandbekæmpelse grundkursus
Hals daghøjskole
Rutineret bruger af:
Microsoft Office, e-mail, word, excel, FrontPage, PowerPoint, windows. Brugerniveau af Photoshop, Windows, dreamweaver,
InDesign, Illustrator og Flash.
Pc-kørekort
Tillidsrepræsentant for Hals Produktionsskoles elevråd
Barsel
Barsel/Orlov i forbindelse med barns sygdom/død
Barsel
Familie, kæreste, venner, fritidsfotograf, billedredigering, computernørd, hjemmesideopbygning og vedligeholdelse samt
bestyrelsesarbejde i den lokale fotoklub.

