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KONTAKT

Business Consultant
Columbus A/S | 2018-2020

• Facilitere og koordinere Young Professionals program 2019.
• Project management assistance (ansvarlig for opsætning, design og indhold af ny træningsplatform)
• Diverse ad-hoc opgaver, som CV skrivning af alle medarbejdere, PowerPoint præsentationer til afdelingsmøder.
• Læs og skrive test scrips.
• SIT (System Integration Test) testning.
• Opsætning I forskellige test miljøer og produktions miljøer.

Floor Manager 
Sticks’n’Sushi, 2012-2014

• Ansvarlig for den daglige rutine, og arbejdsgang i restauranten
• Uddelegering af arbejdsopgaver og ansvarsområder
• Ansvarlig for vagtplan og vagtskifte, samt ferie og fri
• Bestilling af vare og merchandise
• Medansvarlig for ansættelse, opsigelse
• Mersalgs træning, og generel tjener træning af alt personale. 

Store Manager
Agnes Cupcakes, 2011-2012

• Ansvarlig for den daglige rutine i begge butikker
• Planlægge og ansvar for vagtplan og time-registrering
• Ansvarlig for ansattes viden om kager og koncept, samt træning i serviceniveau overfor kunder

Jeg er en yderst professionel, service minded og detalje orienteret kvinde, med flair for  koordinering og IT 
systemer. 
Når det kommer til ny læring og udfordringer siger jeg sjældent nej, og suger rigtig gerne til mig af alt den 
forskellige viden jeg finder interessant for at kunne udvikle mig personligt og professionelt. Det er yderst sjældent 
jeg keder mig, da jeg er en opsøgende person der ikke bryder sig om at ”kede” sig. Ophøre opgaverne, er jeg ikke 
bange for at søge nye, eller spørge om andre kunne bruge min hjælp.
Når der skal leveres til et bestemt tidspunkt, sætter jeg alt min energi ind for at nå i mål, også hvis det kræver at 
spørge om hjælp fra en kollega.

Jeg motiveres ekstra meget når jeg er blandt andre mennesker der som udgangs punkt er glade, 
imødekommende og hjælpsomme, da jeg selv er det af natur. 
Humor betyder også meget i min daglig dag, og jeg har nok selv en lidt sort humor på nogle punkter.

I ville i mig få en kvinde der brænder for at arbejde hos jer, og som er loyal og flexible. I er den første virksomhed 
der har opgaver op jeres opslag der fangede mig med det samme, og som jeg mere eller mindre har siddet med 
før og været glad for at udføre. I ville med mig i jeres team få en glad og engageret medarbejder, der trives i 
travle miljøer, med en masse inspirerende mennesker omkring mig. Og som hurtigt kan navigere rundt i nye 
systemer, og lære hurtigt, så jeg er klar til at stå på egne ben. Jeg arbejder struktureret, og hvis ikke der er struktur 
i tingene, kan jeg godt begive mig ud at lave struktur.

HR Administration
Kursus

Niels Brock - 2017

Logistik
Kursus

Niels Brock - 2017

Adresse: 
2700 Brønshøj

Telefon: 
+45 60193299

https://www.linkedin.com/in/charlotte
hamburgerhjorthede/

Anbefalinger og beviser kan fremsendes hvis 
ønsket

E-mail: 
C.h.h@live.dk

Kontor Elev
PANDORA, 2016-2018

• Resource Manager i PMO afdelingen, interview af nye eksterne konsulenter både til Danmark og Thailand og 
håndtering af kontrakter, både nye, forlængelser og afslutning af dem.

• Ansvarlig for feriekalender.
• Koordinering af rejser, hotel booking, biler etc. for alle ansatte og eksterne konsulenter.
• Mødebooking, koordinering og facilitering.
• AX2012 Implementering i Kina, Amerika og nogle europæiske lande.
• AX2012 Ad Hoc opgaver i Operations Development.
• Dokumentation og krav opsætning i TFS (Team Foundation Server).

Grundlæggende leder uddannelse & 
Koordinatoruddannelsen

Dekra Business – 2020 -> 2021

Handelsgymnasiet (HG)
Niels Brock – 2015 –> 2018

Sprog
Dansk:

Modersmål
Engelsk:
Flydende

Nordic (Se/No):
Basis

IT
MS Office:

Godt
AX Dynamics 2012

Basis
AX Dynamics 365

Basis
TFS (Team Foundation Server):

Basis

Kurser

Uddannelser

Charlotte Hjorthede

https://www.linkedin.com/in/charlottehamburgerhjorthede/

