
Karina Lundsbak 

Mobilnummer: +4528406230

Mail: lundsbak_karina@hotmail.com

Født: 1968

Snedkervej 5, 2, th

4200 Slagelse

rengøringsassistent november 2017 – september 2019

fod skade februar 2016 – november 2017

salgsassistent marts 2015 – februar 2016

salgsassistent februar 2014 – februar 2015

kundekonsulet juni 2012 – februar 2013

salgsassistent august 2010 – februar 2013

Aktivering for ledige fleksjobber august 2008 – september 2009

sug marts 2008 – august 2009

CV

Erhvervserfaring

bonni dyrecenter prammann

opsagt pga. han gik på pension

sygemeldt

smerter i anklen , operaret 2 gange i fod

Rema 1000, Slagelse

kassebetjening, vare opfyldning og kundepleje

Rema 1000, vindning vejle

kasse betjening, vare opfyldning,vare bestilling 

Ansvar for kasselinen

TDC Erhvervcenter Kolding

kontor ass. med ansvar for bla. håndtering af kontering af indkøbs faktura, samt alm. debitor arb. booke 

møder for konsulenterne

giveskud spar købmand

salg , vareopfyldning 

salg i Nr.snede stats fængsle 

købmandsbutik

Marselisborvejleg

kursus

sygemeldt
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montage juni 2007 – marts 2008

Montage september 2006 – september 2007

teknisker disginer januar 2005 – september 2006

teknisk designer udd august 2004 – januar 2005

bil november 2003 – marts 2004

Teknisk designer udd. august 2002 – november 2003

knæskade februar 2002 – august 2002

Pakkeri ass. november 2001 – februar 2002

butiksassistent (salgsassistent) januar 1998 – december 2001

Serviceassistent august 1993 – oktober 1997

Portefølgemanager juni 1991 – august 1993

sygemeldt med skulder smerter

Detech

lodde og montering af  komponenter på printplader

Søren bergreen

montage på displaye

fleksjob 20 timer

vejle tekniksk skloe

stopper udd. som teknisk designer pga . smeter

vejle tekniksk skloe

starter på udd. teknisk designer igen

trafikulykke

piskesmælde, skulderskade

vejle tekniksk skloe

Starter på udd. som teknisk desiger  

revilidering

arla food , vejle

arb.skade . gled på gulvet i noget vand

Arla food, Vejle

Pakke ost

Boston din tøj mand

Salg og kundepleje

Euro class lounge

Oprydning ag lounge , fylde buffé op
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butiksassistent (salgsassistent) oktober 1989 – maj 1991

mesterlære marts 1986 – oktober 1989

EFG-service linen juni 1985 – marts 1986

folkeskolen august 1975 – maj 1983

amu udd juni 2013 – juni 2013

amu udd juni 2013 – juni 2013

Hansson lædervare

Lave punge, tasker, kortholder i læder

Riis sko

Sælger

Uddannelser

hallgreen sko

salg, service , kundepleje

EFG Norgesgade

serviceline

Korsvejensskole

folkeskolen

Faglige kvalifikationer

kundebetjening

lagerarbejde

varebestilling

kassebetjening, butik

vareopstilling

rengøring og oprydning

kasseopgørelse

Kørekort

A - Stor motorcykel B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Flydende Engelsk - Øvet

Anden erfaring

amu herining

kontoplaner og virksomheden rappoteringsplanerbehov
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amu udd juni 2013 – juni 2013

amu udd juni 2013 – juni 2013

amu udd maj 2013 – maj 2013

amu udd maj 2013 – maj 2013

amu udd maj 2013 – maj 2013

melleleder maj 2006 – maj 2011

lodde montage januar 2008 – januar 2008

amu herining

kontering af køb, salg,drift af biler og ejendom

amu herining

registreingsmetoder ved virksomhedens drift

amu herining

daglig registrering i et økonomistyring prog.

amu herining

billags behandling med efterfølgende kasserepport

amu herining

anvendelse af regneark til enkle beregninger

amu herining

placering af resultat- og balncekonto

Jelling musik festival

bar og tog imod 5 timer hjælper , satte dem ind i deres opg.

vuc kolding

lodde og montage på printplader

Faglig profil

Jeg er fleksjobber og kan tilbyde op til 20 timer om ugen . 

Dog har jeg nogle skånebehov. 

Jeg skal veksle i mellem stående, siddende og gående .Ingen tunge løft over højre skulde højde .

Mit energi niveau er bedst om morgen/ formiddagen

Lidt om mig :

Jeg er udadvendt , smilende, godt humør.

gå på mod, lærenem, seriøs, god til at have et overblik, overholder tider / mødestabil, pligtopfyldende, sætter

mig hurtig ind i opgaverne , ordenssans .
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