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Personlige oplysninger 

Navn: Laila Zofia Sølvig Lauritzen                 

Tlf.nr.: 25 14 73 37 

E-mail: lailalauritzen1@gmail.com  

            Rytterbakken 4 

                                       3000 Helsingør 

Lidt om mig 

Efter mange års virke inden for salg og kundeservice i forskellige grene af servicebranchen, har jeg fået 

mod på nye udfordringer indenfor det administrative område. Med min medfødte empati og veludviklede 

servicegen gør det mig til det naturlige valg til jeres front Office og kontormedarbejder. 

Mit nærvær og imødekommenhed vil skabe en tillidsvækkende bro til jeres virksomhed, hvor jeg vil 

modtage jeres kunder med et smil på læben der også kan høres i telefonen. Jeg går gerne forrest og 

løber den ekstra mil, hvilket har gjort, at jeg flere gange er udnævnt som månedens medarbejder i Matas, 

baseret på salg, og udnævnt til service coach i Føtex, hvor jeg havde ansvar for arrangementer der 

styrkede sammenholdet mellem kollegerne, og medvirkede til den gode stemning i butikken. 

Følger altid en opgave til dørs, og sørger for at afstemme forventninger og resultater til fælles tilfredshed. 

Arbejder struktureret og målrettet, og sætter en stor ære i at udføre mine opgaver med omhyggelighed 

og engagement. Er social og udadvendt og bidrager med mit gode humør til den gode stemning på 

arbejdspladsen. 

 

 
Erhvervserfaringer 

 

2021 - Sundheds Administrativ Koordinator, Ortopædkirurgisk Afdeling Hillerød Hospital. 

Betjening af reception, modtagelse af patienter og pårørende. arbejdslister i SP, 

besvarelse af telefon. Håndtering af henvisninger 

2015 - 2020 Salgsassistent, Salling Group, Føtex Helsingør. Kassemedarbejder, 

kioskmedarbejder, service coach, oplæringsansvarlig, daglig optælling af kasse 

2014 - 2014 Kontorelev, Køge handelsskole, skolepraktik, København. Betjening af reception, 

telefonbesvarelse, omdeling af post, opdækning til møder, udfærdigelse af 

mødereferat. 

2013 -2014  Servicemedarbejder, Danhostel, Helsingør, Betjening af reception, modtagelse af 

gæster, opdækning til møder og konferencer. 
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2004 - 2011 Butiksassistent, Matas/AS, Hillerød, Kundebetjening, varebestilling, lagerstyring, 

lukkeansvarlig, kasseopgørelse, varebestilling, kontakt til leverandører. 

1998-2004 Selvstændig ejer af hudplejeklinik, Linds Hudpleje, Helsingør. Behandling af 

hudproblemer, telefonbetjening, dagligt regnskab, afholdelse af kurser, booking af 

tider 

 

 
Uddannelse 

2021 - 2022 Sundheds Administrativ Koordinator, Københavns Professionshøjskole. ( Kort 

videregående uddannelse) Koordinering af patientforløb. Kommunikationsteorier, 

Sundhedsvæsenets opbygning. 

2014 - 2014 Merkantilt Grundforløb med speciale i administration, Niels Brock Business School. 

Kontoruddannelse med specialer: Offentlig administration, advokatsekretær, lægesekretær, 

økonomi, revision. 

1993 - 1994 Hudterapeut. Hudterapeutskolen af 1936, København. behandling af 

hudproblemer, Kundeservice, regnskabsføring, salg af produkter. 

 

Sprog 

Engelsk Taler og skriver flydende 

Dansk Modersmål - Taler og skriver perfekt 

Skandinavisk Kommunikerer ubesværet med både svenskere og nordmænd. 

 

 
IT-kompetencer 

Office 365 Word:  Brugerniveau  

Excel: Brugerniveau 

PowerPoint: Brugerniveau 

Outlook:   Brugerniveau 

 
 

Certificeringer 

2021 - Hjerte Lunge certifikat, færdighedsprøven i HLR programmet RQI 

2021 - Kursusbevis, brandskolen, E-learningskursus om forebyggelse, brandslukning, evakuering 

2021 - Hygiejnebevis, håndhygiejne for klinikansatte 

2012 - Receptionist og hotelmedarbejder, Fremtidens hotelreceptionist og servicemedarbejder 
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Frivilligt arbejde / Personligt 

● Jeg elsker at gå lange ture, og er medlem af Dansk Vandrelaug. Jeg tager gerne til Bornholm 

og nyder den vilde natur. 

● Jeg er krimi fanatiker, sluger især danske krimier. 

● Er engageret i mit nærområde. Sidder i bestyrelsen for min boligforening hvor vi sammen laver 

budgetter og planlægger fremtidige tiltag for afdelingen. Deltager i bingo aftener og arrangerer 

loppemarkeder 

● Er aktiv statist i danske spillefilm og reklamer 

● Finder ro når jeg tilbringer tid i haven og pusler om roserne 
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