
Anja Borroe Aage 

Telefon: +4532161174

Mobilnummer: 40769400

Født: 1981

Bakkevej 5

4241 Vemmelev

Ekspedient, kontor-/lagerassistent september 2015 – nuværende

Sælger juni 2012 – september 2015

Kundekonsulent august 2008 – april 2012

køkkenmedhjælper (køkkenmedarbejder) april 2006 – august 2008

cafemedarbejder juli 2003 – februar 2006

pædagogmedhjælper maj 2000 – august 2002

10. klasse (Grundskoleniveau mv.) juli 1997 – juni 1998

CV

Erhvervserfaring

EventEksperten Aps, Slagelse

egenkontrolansvarlig, pakning af vogne, ekspedient på events, fest mm, indkøb, rengøring, varemodtagelse 

mm

IdeMøbler (IdDesign), Slagelse

sælger i sengeafd., ansvarlig i brugskunst afd, samt kasseområde. besvarelse af telefon samt mail. 

kundebetjening, salg af diverse møbler

Stofa A/S, Slagelse/Næstved

Betjening af kunder i butik, pr. telefon, pr mail. Admintrativt arbejde: Webordre, skifteretattester, 

opsigelser/oprettelser mm

Lizettes Frokost Café, Korsør

Tilberedning af frisksmurte sandwich i café, betjening af kunder, tilberedning af mad ud af huset, alt 

forfaldende arbejde, tøjvask, rengøring, opvask.

Café Bagergården, Korsør

Tilberedning og servering af mad, rengøring

Vuggestuen Bifrost, Slagelse

leg og læring med børn i alderen 0-3 år inde/ude, 60% af børnene var med anden etnisk oprindelse end dansk 

- derfor var sprog meget i fokus gennem leg, klargøring af frokost, almen forfaldende arbejde i institution.

Uddannelser

Sorø Husholdningsskole (Nu Sorø Fri Fagskole)

10.kl - Dansk, engelsk og Matematik. Madkundskab, håndarbejde, sport og andet kreativt
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Grundskole august 1987 – juni 1997

Stofa Medarbejder Udannelse "Den sælgende organisation" 3 moduler 01/2011

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 01/2009

Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheder 01/2009

Almen Fødevarehygiejne - Obligatorisk certificat 02/2006

Marievangsskolen, Slagelse

0. kl - 9.-kl

Kurser

Stofa A/S

3 dage

1) Where focus goes - energy flows

2) Psykologi og menneskelig indsigt

3) Salg og kommunikation

Stofa A/S

1 dag

salgsteknikker

Stofa A/S

1 dag

vejledning i kundetyper, hvordan forskellige produkter påvirker mennesker forskelligt og hvordan man som 

rådgiver/kundekonsulent bedst håndtere kunder så man får dem til at føle sig trykke men stadig er der i 

firmaets navn

AMU, Slagelse

dage

fødevarehåndtering, egenkontrol mm

Faglige kvalifikationer

butiksdekorering

kassebetjening

kundebetjening

lagerarbejde

madanretning

madlavning, forberedelse af råvarer m.v.

pædagogiske aktiviteter

servering

telefonbetjening

varebestilling

hygiejnecertifikat, fødevarer

kasseoptælling

kundesupport

salg og marketing

vareopstilling

målgruppe, børn 0-5 år

rengøring

kundeservice

butiksarbejde

gaveindpakning

håndtering af fødevarer

kasseopgørelse

skilteskrivning

status

telefonisk salg

varemodtagelse og -registrering

vareopfyldning
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Udlejnings Koordinator august 2019 – nuværende

Målmandstræner for Årgang 2007 august 2018 – nuværende

Formand april 2018 – nuværende

Kørekort

B - Almindelig bil

Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Øvet

Tysk - Begynder

Anden erfaring

B73 Støtteforening

Koordinerer udlejning af klubbens klubhus.

B73, Slagelse

Guider de unge målmænd og giver dem lyst til at forblive målmænd. Jeg har selv i mine unge år før min egen 

ulykke været målmand og ved at denne opmærksomhed er vigtig hvis man ønsker at opretholde interessen for 

denne post

Autisme Center Vestsjælland Skolebestyrelse

Formand for ACV`s skolebestyrelse (officielt først en rigtig skolebestyrelse, dec. 2018) mødeleder, udformer 

dagorden, fører tilsyn med skolelederen på skolen, deltager i relevante dialogmøder med forvaltning eller lign

Faglig profil

Jeg er til alsidige dage med fuld fart på og mange bolde i luften, skiftende opgaver og tungen lige i munden, en

kollega der skal have en ekstra hånd, men også disiplineret til de rolige dage, hvor de faste rutiner skal klares. 

Jeg elsker at lære nyt og er aldrig bange for at spørge hvis tvivlen melder sig eller dele den gode ide ud.

Struktureret og meget administrativ anlagt, punktlig og altid i et smilende godt humør.

Jeg er imødekommende om det er i telefonen eller ansigt til ansigt.
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