
Heidi Fyhr Jørgensen 

Mobilnummer: +4530143055

Mail: heidi_4230@hotmail.com

Født: 1988

Østergade 10C

4230 Skælskør

butiksassistent (salgsassistent) marts 2016 – december 2017

bartender januar 2015 – maj 2015

butiksassistent (salgsassistent) januar 2013 – januar 2014

butiksassistent (salgsassistent) januar 2008 – januar 2013

butiksassistent (salgsassistent)/ områdeansvarlig januar 2005 – januar 2008

10. klasse (Grundskoleniveau mv.) august 2004 – juni 2005

CV

Erhvervserfaring

Aldi Skælskør

1. assistent. Kassebetjening, Kundebetjening, varer opfyldning, bestilling af varer, Kasse optælling, bankposer, 

papirarbejde.

Cafee Skælskør

Bartender hvor jeg stod for kundebetjening, service, rengøring samt optælling af kasse og bank poser. Stedet 

lukkede og derfor var jeg der kun i 4 måneder.

Praktik og ansat med løntilskud, hvor jeg stod for kundebetjening, lager, sende og modtage varer, 

kassebetjening samt optælling af kassen, telefonopkald samt opfyldning af varer.

XL-Byg Carl Medings Trælasthandel, Skælskør

Ansvarlig i have møbler, grill, have redskaber, drivhuse, pumper/bassiner, gift samt andet til haven, plus el 

pærer, plastvarer, julebelysning, fugle huse, plus foder, hylder og bordplader.

Mine opgaver var:

Varer bestilling, opfyldning i butik, kundebetjening/vejledning/kundesager, optælling af kassen, lave om i 

butikken, telefonopkald, sende og modtage varer, samt truckkørsel.

Jeg var også i maler afdelingen indimellem og hjalp med at blande maling og vejlede kunder.

Jeg har lært at omstiile 5 og 6 stift låse.

Bilka Slagelse

Afdeling diverse, som indgik i isenkram, lys og servietter, sæson varer og legetøjs afdeling.

Startede som juleassistent og derefter i lys og servietter, derefter område ansvarlig for isenkram, og endte 

også med at være lukkeansvarlig og hjalp til i parfumen, aviser og blade samt legetøjs afdelingen.

Mine opgaver var:

Varer bestilling, opfyldning i butik, lager, kundebetjening/vejledning/kundesager, optælling af kassen, lave om i 

butikken med forskelligt inventar (space), telefon opkald, sende og modtage varer, samt truckkørsel.

Uddannelser

Side 1 af 3



Grund-/ folkeskole indtil 9. klasse august 1995 – juni 2004

Fødevarehygiejne på certifikatniveau 03/2016

Produktinformation og vejledning i detailhandel om haveprodukter 02/2010

Gaffeltruck certifikat kursus B 06/2008

Truckcertifikat B juni 2008

Sorø Ungdomsskole

10. klasses efterskole.

Eggeslevmagle Skole. Skælskør

Kurser

Fødevarekurser.dk

1 dag

Hygiejnebevis/Fødevarehygiejne

Handelfagskolen Odder

3 dage

Produktinformation og vejledning i detailhandel om haveprodukter

AMU Slagelse

7 dage

At lære at køre gaffeltruck

Certificeringer

AMU Slagelse

Truckcertifikat B

Faglige kvalifikationer

bartenderarbejde

butiksdekorering

kassebetjening

kundebetjening

lagerarbejde

servering

varebestilling

hygiejnecertifikat, fødevarer

kasseoptælling

vareopstilling

rengøring

kundeservice

indkøb

butiksarbejde

dekoration, jul

gaveindpakning

kasseopgørelse

skilteskrivning

status

vareindkøb

varemodtagelse og -registrering

vareopfyldning

Kørekort
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Skydeinstruktør/skytte januar 1993 – nuværende

B - Almindelig bil Truckcertifikat - Truckcertifikat

Sprog

Dansk - Flydende Engelsk - Let øvet

Anden erfaring

Eggeslevmagle skytteforening, Skælskør

Jeg startede med at gå til skydning i 1993 og gør det stadigvæk. I dag er jeg skydeinstruktør, jeg hjælper folk i 

alle aldre med at lære at skyde med riffel og pistol kaliber 22. Jeg åbner og lukker også selv klubben.

Faglig profil

Jeg er venlig, smilende, er kundemindet. Jeg er hjælpsom og positiv.  Jeg sætter en stor ære i at fuldføre mit

arbejde, jeg giver mig selv fuldt ud i mit job. Jeg er yderst ansvarsfuld. Og så er jeg yderst mødestabil.
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