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CV Navn Navnesen 
 
Serviceminded og alsidig medarbejder  
Jeg er en alsidig kvinde, der har en bred erhvervserfaring inden for butik, lager,  
Chauffør- og apotekerverdenen. Mine arbejdsfunktioner har været meget 
forskellige, idet jeg har været ansat som servicemedarbejder, chauffør og daglig 
leder af en bagerbutik.  
Mht. til arbejdstider er jeg meget fleksibel og fungerer godt med skiftende  
arbejdstider både i dagtimer, aften eller weekender. 
___________________________________________________________________________________________ 

Erhvervserfaring: 
2015 Butiksassistent – MIN KØBMAND 

o Ekspedition 
o Lotto/Danspil m.m. 
o Bake-Off  
o Vareopfyldning Egne ansvarsområder (frugt og grønt) 

 
2008 – 2014 Servicemedarbejder – Apotek 

o Sætte vare på plads 
o Pakning af medicin – ud af huset 
o Fundet medicin frem til ekspedition  
o Temperatur aflæsning/kalibrering  
o Oprydning og rengøring 
o Optælling/udløb 
o Servicering af personale 

 
2002 – 2008 Lagermedarbejder/Afløser teamleder (aftenhold) 

o Chauffør udbringning af medicin til apotek  
o Plukker på lager 
o Sætte varer på plads 
o Plukning, køl/ special pluk 
o Ansvar for aftenhold ved afløsning  
o Ansvar for printer/papir til chauffør  
o Kasse- og turoptælling 
 

2000 – 2002 Butiksassistent – Bageren 
o Ekspedition  
o Opfyldning  
o Rengøring 

 
1993 – 2000 Butiksassistent/daglig leder – Bageren 

o Skema/vagt planlægning 
o Ansvar for, at butikken fremstod 100 procent i orden  
o Varebestilling af alt til butikken 
o Ansvar for rengøring 
o Ansvar for de ”unge piger” 

Sprogkundskaber: 
Dansk: Modersmål  
Engelsk: Taler og skriver på brugerniveau  
Tysk: Taler og skrift på brugerniveau  
Norsk: Forstår norsk tale 
Svensk: Forstår svensk tale 
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Udenlandsophold:  

1988 – 1991 Norge - Oslo 
o Au pair 
o Rengøring 
o Bartender/udsmider 

 

Fritid 
I min fritid er jeg sammen med min familie og vores hunde. Jeg nyder at gå ture og slapper også af ved at male og 
lave brugskunst til glæde for familie og venner. Derudover bruger jeg en del tid på min dartklub, hvor jeg nyligt har 
vundet det lokale mesterskab. 
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