Personlige oplysninger:
Johannes Hansen
Vejby 4
2200 København N
Tlf: xxxxxxxxxxx
Mail: Info@johanne.dk

Om mig som person:
Har et højt service gen, jeg sætter en stor ære i mit arbejde om det er brygning af kaffe, håndtering
af telefonen eller lettere frokostanretninger. For mig er det vigtigt at kunne gøre hverdagen lettere
for jer, og samtidig bidrage til en hyggelig stemning på arbejdspladsen.
Jeg tilbyder fleksjob 9 timer om ugen indenfor følgende områder:







Frokost anretninger/bagning
Kaffebrygning
Borddækning og afrydning
Lettere rengøring
Arkivering / scanningsopgaver
Lettere kontoropgaver og post

Erhvervsbaggrund:
2013 – 2013

Greve fysioterapi – servicemedarbejder




2012 – 2012

Høje Taastrup kommune Pædagogisk – Psykologisk – Rådgivning


2010 – 2010

Telefon pasning
Arkivering
Lettere rengøring

Administrativ kontormedarbejder - fleksjob

Varefakta Nævn, Roskilde - servicemedarbejder









2005 – 2007

Opdækning til møder
Vareindkøb - gå i byen
Vask af håndklæder
Kontrol af vareprodukter
Kaffebrygning, bagning
Arkivering
Vande blomster
Pakke post samt forefaldende opgaver

Gundsø Kommunes dagplejekontor - fleksjob









Telefonpasning
Omplacering af børn til anden dagplejer ved sygdom
Forældre og dagplejere kontakt pr. telefon
Lettere pc-opgaver eks. oprettelse af stamkort på børn
Pakke post
Arkiverings/kopieringsopgaver
Intern varebestilling
Kaffebrygning

2003 – 2004

Sygehusapoteket R.A.S. Roskilde, laboratorieassistent

2001 – 2002

Eurofins Danmark A/S, Frederiksberg, laboratorieassistent

1997 – 1999

FMC. A/S Kvalitets Laboratorium,Vallensbæk Strand,
laboratorieassistent

1991 – 1992

Distributørerne i Jægerspris, sælger

1985 – 1991

Medicotest A/S, Ølstykke, produktionsmedarbejder

1981 – 1984

S & EPA Supermarked, Roskilde, pakkeassistent

1977 – 1980

Jardex Herrekonfektion, Roskilde, syerske

Uddannelse:
1994 – 1997

Slagteriskolen Roskilde – Laboratorieassistent

Privat:
Gift på 35 år, 2 voksne døtre på 30 og 35 år samt et barnebarn.
I min fritid: lange gå turer i naturen, mindfulness, maler og syer samt andre kreative ting.
Er altid parat til at rykke ud, hvis der er nogen som har brug for en hjælpende hånd.
På jobbet deltager jeg gerne i sociale arrangementer med kollegaerne.

