CV
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jobbet

Søger elevplads som ?????
DATO 00-00-0000
PERSONLINGE OPLYSNINGER
Dit navn og efternavn
Adresse
Postnummer og by
Fødselsår:
Tlf.:
Mail:
LinkedIn profil:
PERSONLIG PROFIL
Jeg har valgt at tage uddannelsen som ………., fordi ………. Det er mit mål at……..
Jeg er ……. Ord som beskriver mig er: …….
Jeg kan bidrage med ……. Jeg er en god
kollega/medarbejder, fordi
UDDANNELSE
2017

2016

2014-2015
2013-2014
2003-2013

Hovedforløb 2, uddannelse, skolens navn og by.
Speciale eller faglig fokus:
Evt. resultat:
Hovedforløb 1, uddannelse, skolens navn og by.
Speciale eller faglig fokus:
Evt. resultat:
Grundforløb 1/2, uddannelse, skolens navn og by
10 kl. Skolens navn, by
0-9 kl. Skolens navn, by

ERHVERVSERFARING
2018-2019
2016-2018

Virksomhedens navn, by. Jobtitel eller arbejdsområde/-opgaver
Virksomhedens navn, by. Jobtitel eller arbejdsområde/-opgaver

FAGLIGE KOMPETENCER
Jeg kan:
•
•
•

isætning af vinduer og døre,
isolering af loft
montering af el-tavler
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• trækning af kabler i alm. parcelhuse,
• hygiejnisk rengøring af kontorer, toiletter
• planlægning og udførelse af hovedrengøringsopgaver,
• osv.
Eller som tekst:
På nuværende tidspunkt kan jeg bogføre fakturaer, lave momsafregning, udføre
receptionsopgaver, telefonpasning og mødebookning

FRIVILLIGT ARBEJDE
I 2015-17, to gange i ugen, var jeg frivillig hjælper ved værestedet Den Blå Viol, som er et
sted hvor børn og unge med forældre som er misbrugere kan komme og finde ro og tryghed.
Her brugte jeg min evner, som det at have empati, lytte og være kreativ.
KURSER
2016
2014

Førstehjælp, skolens navn
Kursus i ??? ???, stedets navn, 10 dage
Osv.

SPROGKUNDSKABER
Engelsk:
Tysk:
Arabisk:
Kinesisk:
Osv.

Flydende skrift og tale
Samtaleniveau
Taler og skriver godt
2. år på aftenskole

IT-KOMPETENCER
Office-pakken:
Sociale medier:

Kendskab til hele Office-pakke inkl. Excel
Rutineret bruger af sociale medier – også virksomhedsrelateret

AutoCAD:

Rutineret bruger af AutoCAD 2D- og 3D-CAD

KØREKORT
•

B – almindelig bil
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FRITIDSINTERESSER
I min fritid er jeg ofte sammen med familie og mine venner. Går tur med hunden. Ser
film/serier. Styrketræner sammen med venner. Spiller PS4 sammen med venner. Går til
spansk én gang om ugen. Passer min have og læser bøger.
Mine interesser: Biler, mad, film og musik. Især musikken, jeg spiller på guitar.
REFERENCER
Haves og kan indhentes efter aftale
Eller
Hans Hansen, EL-kontakten, tlf. 12 34 56 78. Mail: HH@???? Han træffes bedst om
formiddagen

