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RESUME  
 

Jeg har en bred pallette af kompetencer fra mit tidligere job, og derfor er jeg 

som person serviceminded, ansvarsbevidst, fleksibel, punktlig og 

kommunikerer på 9 forskellige sprog. Derudover har jeg et naturligt talent for 

salg og kan med positive og tillidsvækkende adfærd skabe en værdifuld 

kontakt til kunder.  

 

Jeg betragter mig selv som en tålmodig kommunikator med evnen til at håndtere konflikter. Jeg får 

altid ros fra kunderne, for det der er alfa og omega for mig, er når kunden får afdækket sit behov. 

Sidst men ikke mindst sætter jeg en ære i at bidrage til et godt kollegaskab.  

Jeg har mange års erfaring indenfor lufthavns regi og dermed vant til fleksible arbejdstider i døgnets 

24 timer. 

 

ERHVERVSERFARING  
     

Aug.2022 – Sept. 2022  Personal shopper, Change Lingeri (fejl rekruttering)  

 

Jan.2022- Aug.2022 Aktivt Jobsøgende 

 

Jul.2020 – Dec.2021  Dagplejer, Frederiksberg Kommune 

Pasning af 3-5 børn under 3 år i eget hjem med fokus på mental og 

fysisk udvikling 

(fik en midlertidig skade, som nu er helt genoprettet i 2022) 

 

Feb. 2020- Jun.2020  Aktivt Jobsøgende 

 

Maj.2019 – Jan.2020 Salgsassistent, Wunderwear, CPH Lufthavn (Stoppede grundet corona) 

 

• Tax free 

• Kunde og kassebetjening  

• Kasseopgørelse  

• Åbning og lukning af butik  

• Sørge for butikken er præsentabel  

• Besvare skriftlige henvendelser via mail,  

• Håndtering af ordrer via webshop 

 

Apr.2018- Apr.2019 Promotor, Taxfree Heinemann, CPH Lufthavn (Tidsbegrænset) 

• Kundebetjening og salgsrådgivning 

• Kendskab til skønhedsprodukter 

 

Maj. 2017- jun.2018 Cabin Crew, (Kabinechef) Aviation på vegne af Nordica, Herlev 

• Sørge for sikkerhed ombord,  

• Servicering af passagerer mm. 



 

 

• Tjek af passagerlister og antal passagerer 

• Ansvarlig for klagehåndtering 

Sep. 2017 – Apr.2018  Green Team, Københavns Lufthavn ((Tidsbegrænset ansættelse) 

• Assistance i Security check point 

• Baggage scanning 

• Assistance og sikring af passagerne, så de kom til flyene til tiden  

 

Feb. 2016 – Aug.2017 Freelance tolk, Translation team, Herlev 

• Tolkning og oversætning indenfor hospital og retssager mm 

   

Okt. 2016 – Jan.2017  Security medarbejder, Kastrup lufthavn 

• Screening af passagerer og medbragt håndbagage 

 

Nov.2015 – Feb.2016  Aktivt jobsøgende 

 

Jan.2015- Okt.2015  Cabin Crew Jet Time (Sæson ansættelse) 

• Sørge for sikkerhed ombord,  

• Servicering af passagerer mm 

• Briefing ombord 

• Salg af taxfree ombord 

• Sikring at cockpit personale havde det godt 

 

Sprog  Persisk  Modersmål 

  Dansk  Flydende i skrift og tale 

  Engelsk  Flydende i skrift og tale 

  Svensk/Norsk Kommunikations niveau 

  Dari  Flydende i skrift og tale 

  Tysk, Arabisk, Tyrkisk Begynder Niveau 

  

IT  Outlook Express, Office pakken 

Uddannelse  Lægesekretær, Kontor/Administration 

GIF, intensive studentereksamen for udlændinge 

EFG, Handelsskole 

Kurser  Helpahead, Service Ambassadør 

  Carelink, Vaccinatør 

Cabin crew/ledelse Nordica 

Kbh’s lufthavn sikkerhedsvagt 

Cabin crew Jet Time 

 

Privat:   Jeg kommer oprindelig fra Iran, har boet i Danmark siden 1988 er dansk 

statsborger og har en datter på 30 og dyrker aktivt motion og Kørekort B 

 



 

 

 


