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PROFIL
Efter mange år i servicebranchen, med adskillige fantastiske tilbagemeldinger fra kunder,
ved jeg at jeg giver en sublime service. Jeg er smilende og imødekommende af natur og
ved dermed jeres kunder vil føle sig velkomne og mødt.

Jeg har et naturligt overblik, har en sans for detaljer, er løsningsorienteret, er på forkant
med hvad der kan opstå af behov, selvstændig og pligtopfyldende.

Mit næste drømmescenarie vil være en deltidsstilling, hvor jeg får mulighed for at bruge
nogen af mine kompetencer.

ERHVERVSERFARING:

Hak og Snit, selvstændig

01.11.2019 -  30.06.2020

Jeg a�oldte plantebaserede madworkshop samt Plantebaserede Livsstilsforløb. Sidste i samarbejde med Den
Plantebaserede Sygeplejerske  Måtte desværre lukke mit lille firma grundet corona nedlukningen.

Deas A/S – Assistant Center Manager, for Lyngby Storcenter, Slotsarkaderne, Hvidovre C,  Helsingør Bycenter.

01.10-2018 - 30.06-2019

● Tæt samarbejde med Center Manager. Hovedansvaret var at få centrene til at vækste i værdi for ejerne.
● Daglig tjek og overblik at centrene drift mæssigt stand var tunet.
● Projektansvarlig for forskellige projekter, blandt andet nyt parkeringssystem i Lyngby Storcenter.
● Daglig kontakt med butikkerne.
● Deltog i diverse møder i Helsingør bymidte, for at være en stemme for Helsingør Bycenter.
● Måneds og - kvartalsrapportering til ejerne.
● Udarbejde rabat cases til butikkerne, samt forhandling heraf

HTH Køkkenforum, Lyngby – Teamleder
2010 - 30.09 -2018

● Tæt sparring med filialchefen.
● Udarbejdelse samt ansvarlig for vagtplan, 12 medarbejdere.
● Kunderådgivning og udarbejdelse af mindre køkkenprojekter mm for   slutkunde, samt opfølgning heraf.
● Forestå indkøb af diverse varer til eks. kundemøder, kontorartikler, vand, kaffe osv.
● Ansvarlig for frokostordning
● Daglig ansvarlig for butikken stod præsentabel.
● Lageransvarlig

Schwarz Sengeudstyr, Østerbro– Salgskonsulent

2006 - 2009

● Salg af senge og tilbehør med fokus på høj service
● Implementerede nyt kørselssystem i samarbejde med externt IT firma
● Opfølgning på debitorer
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● Tæt dialog/sparring med direktøren om optimering og forbedring af rutiner og salg.

● Ansvar for udstillingen i butikken.

Giga Bolig, Herfølge– Selvstændig
2001 - 2006

● Ansvarlig for lager/ logistik.
● Ansvarlig for indkøb.
● Oplæring af personale.
● Ansvarlig for udstillingen.
● Arbejdede med salgsfremmende aktiviteter.

Vestre Fængsel– Fængselsbetjent
1998 - 2001

Uddannelsen og arbejdet som fængselsbetjent gav mig kæmpe indsigt i egne styrker og svagheder. Jeg kunne
sætte mig i respekt, skabe tillid, og havde nemt ved dialog med alle, lige fra narkomanen til direktøren. Var rigtig
god til konflikthåndtering, og til at bevare overblikket i pressede situationer

UDDANNELSER/ KURSER

Fødselsterapeuten Aps – Fødselsterapeut- Doula Udd
2019  - 2020

Konfliktløsning kursus
2018

Diplom i Lean Agent kursus
2016

Totum Aps – Kropsterapeut Udd
2014 - 2015

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, Østerbro –Fængselsbetjent
1995 - 1998

● Konfliktløsning. ● Selvforsvar/ idræt ● Pædagogik/ psykologi. ● Jura. ● Samfundsfag

IT/  SPROG

● Bruger af Office pakken samt bruger af Citrix og SAS
● Dansk og engelsk i tale og skrift, svensk og norsk i forståelse

PERSONLIGT

Jeg er 56 år, mor til tre børn samt mormor til 5 piger. Jeg nyder tiden sammen med familien.

Jeg klatrer som en fysisk træning, hvilket udfordrer mig både fysisk og mentalt. Når jeg rejser er det med rygsæk.
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