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OM MIG 
Jeg er en erfaren medarbejder inden for kundeservice, reception, restaurant og bar. I løbet 
af mine studier kombinerede jeg akademisk udannelse med en række forskellige job, 
frygtløse over for nye udfordringer, hvilket viste mig som en velorganiseret hårdt 
arbejdende. 

Jeg er vant til at arbejde i et multikulturelt miljø i flere lande. Jeg er en multi-tasking,  stabil, 
troværdig, pålidelig og høflig person. Jeg har godt humør, og jeg mener, at det er ekstremt 
vigtigt at have en venlig atmosfære ikke kun som en personlig fordel, men også hvad 
angår effektivitet og produktivitet. 

ERFARING 

- Dic 2016/Sep 2020: Fire Eater. Hillerød. Produktion. Opgaver: fremstiller en bred 
vifte af produkter efter virksomhedens procedurer og kvalitetsstandarder; plukning og 
pakning; kvalitetskontrol. 

- Nov 2016: Execute.dk. Bella Center. Congress Hostess. Opgaver: hilse, direct og 
informere gæster.   

- Sep 2015/Jun 2016: Moss Copenhagen. Kastrup. Lager og Butikassisntent. 
Opgaver: kontrol og bestilling klar til levering til kunder modtagelse og organisering af 
produkter team, der er ansvarligt for at sikre det rigtige indhold af ordren ansvarlig for at 
skabe et system til lokalisering og organisering af produkterne pick and pack; holder 
lageret ryddeligt og rent. 

- Jun 2014/Jun 2015: Europcar. Aberdeen, Scotland. Kundeservice og rental agent. 
Opgaver: 

• Administrativt arbejde: flådekontrol og brændstofprognose; ind- og udcheckning og 
reservation; registrering af dokumentation udarbejdelse af rapporter uddannelse af 
personale.    

• Kundeservice: besvare kundeforespørgsler vedrørende produkter eller tjenester og løse 
problemer; håndtere kundekald og e-mails; deltage i kunder på stedet. 

- Jan/Jun 2014: Lidl. Tooting, London. Butiksassistent og lager. 

- Dic 2013/Jun 2014: Carmen Spanish Tapas. Clapham, London. Tjener.  



- Dic 2012/Oct 2013: Barceló Jandía Mar Hotel. Fuerteventura, Spain. Reception, 
restaurant/buffet og lagerudbyder.  

- Feb 2011/Sep 2012: Ikea. Gran Canaria, Spain. Restaurant, buffet og lager.  

- Dic 2008/Dic 2010: Casa Rural Los Tilos. Gran Canaria, Spain. Reception/Buffet. 
Opgaver: administrativt arbejde kontrol og reservation; velkommen og direkte 
gæsterne; besvare og videresende telefonopkald / e-mails; modtage og sortere daglig 
post / levering udarbejde rapporter forberede regninger og tage betalinger. 

- Jan/Oct 2008: Jamaica Coffee Shop. Gran Canaria, Spain. Tjener/Barista. 

- Feb 2004/Nov 2007: Mc Donald’s. Gran Canaria/Fuerteventura, Spain. Manager. 
Opgaver: ledelse af arbejdsteamet (30 ansatte) administrativt arbejde indkøbsordrer, 
lageroptællinger, arbejdstider og papirarbejde kvalitetskontrol uddannelse af personale; 
kundeservice. 

UDDANNELSE 

2008 AP Degree in Social Integration. Pablo Montesino Institute. Spain. 

2009 Bachelor´s Degree i Engelsk Sprog og Litteratur. Las Palmas de 
Gran Canaria University, Spain (ULPGC). 

2012 Master´s Degree in Language Teaching. Engelsk go Spansk 
(ULPGC). 

2021 Serviceambassadør. HELP@HEAD. Danmark.  

OTHERS 

• Sprog: spansk (modersmål), engelsk (flydende), italiensk og portugisisk (godt 
kommunikationsniveau); og dansk (niveau A2). 

• Erfaren at arbejde med Microsoft Office og forskellige operationelle systemer afhængigt 
af placeringen. 

• Kørekort B, truckkort og egen bil. 
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Søren Hald - 22 20 48 16 - Production and Logistics Manager, Fire Eater. 
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