
Toby Larsen 

Mobilnummer: +4561462375

Mail: toby.larsen@mail.dk

Født: 1973

Parkvej 14C, st, th

4230 Skælskør

Kontor- og lagerassistent marts 2017 – december 2019

ejendomsfunktionær (serviceassistent, ejendomsservice) april 2008 – januar 2015

finansmedarbejder juni 2007 – april 2008

Kreditspecialist juni 2006 – juni 2007

kundeservicemedarbejder juni 2005 – juni 2006

kontorassistent august 2003 – august 2005

specialarbejder, tømrer (specialarbejder, træ og møbler) april 1994 – juni 2000

reservedelsekspedient (lagerekspedient) august 1991 – august 1994

CV

Erhvervserfaring

Østsjællands Beredskab - Køge

Udfærdiget økonomisk oversigt over ikke registrerede hjælpemidler. Indkøb. Lagerstatus og tilretning i system. 

Journalisering.

TL Underentreprise

Mail korrespondance med beboere, bestyrelse samt ejendomsadministrator - Beboerkontakt - Rekvirering af 

håndværkere - forsikringssager - flyttesyn.

SEB Bank

Handel med Danske aktier.

SEB Kort - SEB Bank

Kreditvurdering af selskaber - udstedelse af medarbejder kreditkort samt rejsekonti - indhentning af 

sikkerhedsstillelser.

GE Moneybank

Inkasso - rykkerproces - kundeservice

SKAT

Skatte inddrivning, kontrol, økonomi, IT projekt (skattemappen)

Junckers Industrier

Overfladebehandling af trægulve på 4 holds skift. Produktion - truckkørsel - team formand

Henry Petersen A/S

Udlevering af reservedele til privatkunder og værksted. Optælling, varemodtagelse, fakturering.
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Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation (Bacheloruddannelse) august 2004 – maj 2005

Kontoruddannelsen (Erhvervsuddannelse (EUD)) august 2003 – juli 2005

HG for voksne august 2002 – juli 2003

reservedelsekspedient august 1991 – august 1993

EFG Handel og kontor august 1990 – juli 1991

Uddannelser

Køge Business College

Del fag i akademimerkonomuddannelsen, som kan kvalificere dig til Cand. Merc. eller bruges til job indenfor 

finans- og økonomi.

Niels Brock i Århus

Kontoruddannelse med speciale i revision hos Skat København.

Køge Business College

Giver adgang til kontoruddannelser med specialer i administration, økonomi og handel.

Henry Petersen A/S

Handel med reservedele til biler og lastbiler. Lagerstyring - ordremodtagelse - optælling m.v.

Ringsted-Sorø Handelsskole

Adgang til handel- Og Engrosuddannelsen

Faglige kvalifikationer

beboerrådgivning

ejendomstilsyn

fakturering

kreditvurdering

telefonbetjening

lager- og pakkearbejde

økonomi og regnskab

scannerbetjening

vedligholdelse, intranet og internet

aktier, køb og salg

Administration

flyttesyn

lagerekspedition

lageropdatering

Kørekort

B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Flydende Engelsk - Øvet

Faglig profil

Jeg er stabil og pligtopfyldende og sætter en ære i at udfører alle opgaver på den bedst mulig måde. Jeg har

erfaring med at samarbejde på kryds og tværs i store såvel som mindre virksomheder, og er ikke bange for at
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tage ansvar. Jeg indretter mig nemt efter atmosfæren på arbejdspladsen.
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