
Yunmin Lin Kornvænget 92, 1 tv

2750 Ballerup

+4521777163

Chritian332266@hotmail.com

Født: 1987

Introduktion - lidt om mig

Jeg er en yderst glad og imødekommende person, som altid har nemt til smil og latter.

Jeg er altid villig til at lærer noget nyt, og er god til at lytte og være opmærksom. Jeg er meget 

punktlig og ordentlig, Jeg er meget service minded, og vil gøre mit bedste for at kunden får den 

bedste oplevelse, samt service. Derudover er jeg en meget social person, Jeg kan arbejde hårdt, 

yder altid mit bedste, er meget pligtopfyldende og kommer altid til tiden!

Arbejdserfaring

TJENER - YUMI SUSHI I ALLERØD

April 2019 - April 2021

Arbejdsopgaver:

Tjener manager

Det blev jeg særlig god til:

Kundeservice , kassebetjening , Server retter ,kontakt telefon , besting vare, Tør bordet og dæk

bordet, pakker til take-Away,Kommuniker ordrer med køkkenet .Hjælper med de andre, Alvorlig og

ansvarlig.

Som person er jeg engageret, pligtopfyldende, positiv og smilende, hvilket jeg mener er vigtige

egenskaber i jobbet som tjener.

TJENER - YOUSUSHI I HILLERØD

Juni 2016 - Marts 2019

Arbejdsopgaver:

Tjerner

Det blev jeg særlig god til:

Arbejder samme med de ander, service til kunder, kontakt på telefon , kommunikere med kunder,

Kvalifikationer

vare bestilling

gode samarbejdsevner

pakker til take-away

Tør bordet af og dæk bordet

Kontakt telefon

lagerarbejder

kundeservice

Kommuniker ordrer med

kolleger

rengøring og oprydning

kassebetjening

IT-erfaring

WORD:

Ikke angivet

EXCEL:

Ikke angivet

Kørekort
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RENGERØRING ASSISTENT - DAVID ZHANG

Juni 2013 - December 2018

Arbejdsopgaver:

Rengøring kontrol 

Det blev jeg særlig god til:

Trappevask , Støvsuger, tørrer gulvet, Organiser bordet

Uddannelse

DANSK 3 - BALLERUP SPRØGCENTER

2013 - 2016 (Andet)

ERHVERVSSKOLE - KINA

2004 - 2008 (Andet)

Sprog

DANSK

Forståelse Flydende/modersmål

Tale Flydende/modersmål

Læse Flydende/modersmål

Skrive Øvet

ENGELSK

Forståelse Øvet

Tale Øvet

Læse Øvet

Skrive Øvet

KINESISK

Forståelse Flydende/modersmål

Tale Flydende/modersmål

Læse Flydende/modersmål

Skrive Flydende/modersmål

JEG HAR FLG. KØREKORT:

Almindelig bil (B)
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