
 

 

 
 
Navn:  Eva Ejstrup Sellberg 
Adresse:  Porcelænshaven 5C, 4. th  
 2000 Frederiksberg 
Telefon:  28 19 25 14  
Mail:  evaeselberg@gmail.com 
 

 

Profil 

Som selvstændig restauratør gennem 20 år, har jeg en bred erhvervserfaring indenfor 

restaurantdrift på alle niveauer og alle funktioner.  

Jeg har en naturlig og tilgang til at omgås mennesker med indlevelse og empati. 

Kan arbejde struktureret og er god til at bevare overblik. 

Udviser engagement og arbejdsglæde der smitter. Jeg er fleksibel hvad angår arbejdstider, 

og gør mig umage med de arbejdsopgaver, jeg bliver stillet overfor. 

 

 

Erhvervserfaring 

2021  Vikar som kirketjener Frederiksberg kirke og Slotskirken 

 Klargøring af kirke til tjenester, møder og arrangementer. 

 

2021-2021  Servicemedarbejder, Vaccinationscenter Bella Center 

 Hjælpe borgerne til en god oplevelse, sikre flow. Og arbejde på 

tværs af faggrupper.  

 

2000 – 2020  Restauratør, Restaurant Frederiks Have, Frederiksberg 

Tjenerarbejde, planlægning og afvikling af selskaber, 

vagtplanering, rengøring, indkøb, rekruttering, bogholderi 

Udbytte: Veldrevet forretning med stabilt personale og solidt 

gæstegrundlag 

 

1998 – 2000  Rejsekonsulent, Arctic Adventure, København 

Booking af fly og hoteller, planlægning af rejser og guider til 

Grønland og Island 

Udbytte: Planlægning og koordinering og ansvarlig omgang med 

samarbejdspartnere 

 

1997-1998  Receptionist, The Mayfair Hotel, København 



 

 

Ind/ud checkning, booking, morgenmadsservering, vejlede 

turister 

Udbytte: Bevare overblik, prioritering af opgaver 

 

Uddannelse: 

1989  Tjeneruddannet Odense Plaza Hotel 

               Grundlæggende vin og menulære, Gæstebetjening 

 

Kurser/skolegang: 

2015-2017  Lederuddannelse for restaurationsbranchen indenfor: Coaching og 

konflikthåndtering, Oplevelsesledelse, Salgspsykologi, Økonomistyring. CPH Academy Asnæs og 

Vangstrup, Holte 

1987  Afslutter HHX Tietgenskolen, Odense 

 

IT  IT på brugerniveau, Word, e-conomics, enkel redigering af hjemmesider 

 

Sprog:   

  Engelsk: Tale og skrift middel  

  Tysk: Tale middel skrift forståelig 

  Fransk: Tale og skrift forståeligt 

 

 

Fritidsjob:  Undervisning i gymnastik af piger samt mor/barn hold 

 

Kørekort:  B – bil 

 

Personligt:   52 år, gift og mor til 2 voksne drenge 

 

Fritidsinteresser: 

Jeg holder af at tage småture i byen og rundt i landet med kultur, gastronomi og natur samt 

besøge familie. Går i svømmehallen og går ture. Jeg prøver at holde mig lidt i form ved daglig 

morgengymnastik. Holder af madlavning og bagning. Derudover hører jeg gerne lydbøger og løser 

kryds og tværs.  

Jeg er som person omgængelig og empatisk, jeg trives godt med varierende arbejdsopgaver, uden 

at være bange for rutiner. 

 


